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รายการทัวร์ เสริมและบัตรเข้ าสถานทีท? ่ องเทีย? วในฮ่ องกง Update On 25 JAN 2020
ซิมการ์ดฮ่องกง "Club SIM" 8 วัน ใช ้เล่นเน็ต 4G ได ้มากถึง 8 GB
บัตร ดิสนียแ
์ ลนด์ 1 วัน ใช ้ได ้ถึง 31 ธ.ค. 63
บัตร Disneyland "Play Shop Eat 1 Day" ถึง 31 พ.ค. 63

ผูใ้ หญ่

2,250

250
1,690 ผูส้ งู อายุ 440
2,250 เด็ก 1,690

เด็ก
ผูใ้ หญ่

$ ชุดสุดคุ ้ม ในชุดประกอบไปด ้วย ตัว' ดิสนียแ
ื) ของมูลค่า 10 เหรียญ, Snack Option ระหว่าง แก ้วนํ) าดิสนีย ์ กับ มิกกีว) ัฟเฟิ) ล,
โปรโมชัน
์ ลนด์ 1 วัน, วัลเชอร์ซอ

บัตร Disneyland "Plus one Free Meal and one Tsum Tsum" ถึงวันที$ 31 พ.ค. 63

ผูใ้ หญ่

2,570

เด็ก

1,930

$ ชุดสุดคุ ้ม ในชุดประกอบไปด ้วย ตัว' ดิสนียแ
โปรโมชัน
์ ลนด์ 1 วัน, ตุก
๊ ตาซูมซูม 1 ตัว, คูปองอาหาร 1 เซ็ต (ข ้าว+นํ) าอัดลม) มูลค่า 130 เหรียญ

บัตร Disneyland Combo 2 Day "Double The Happiness" ถึง 30 มิ.ย. 63

ผูใ้ หญ่

2,770

เด็ก

570

เด็ก

2,030 ผูส้ งู อายุ 1,290

$ ชุดสุดคุ ้ม ในชุดประกอบไปด ้วย ตัว' ดิสนียแ
โปรโมชัน
์ ลนด์ 2 วัน, เซ็ตอาหาร 1 เซ็ต (ข ้าว+นํ) าอัดลม) มูลค่า 130 เหรียญ ทีร$ ้านอาหารในสวนสนุกทีร$ ว่ มรายการ

คูปองรับประทานอาหารในสวนสนุก
$ 2 In 1 ประกอบไปด ้วย ใช ้ได ้ถึง 31 ธ.ค. 63
> โปรโมชัน

ผูใ้ หญ่

390 ผูส้ งู อายุ

570

730 ผูส้ งู อายุ

880

ในชุดประกอบไปด ้วย เซ็ตอาหาร 1 เซ็ต(ข ้าว+นํ) าอัดลม) มูลค่า 130 เหรียญ ทีร$ ้านอาหารทีร$ ่วมรายการ + คูปองอาหารว่าง (ปอปคอร์น 32 OZ หรือ Frozen Lollipop)
* สําหรับคูปองของเด็กได ้รับเฉพาะเซ็ตอาหารเด็ก 1 เซ็ตเท่านั น
)

$ 3 In 1 ประกอบไปด ้วย ใช ้ได ้ถึง 31 ธ.ค. 63
> โปรโมชัน

ผูใ้ หญ่

เด็ก

880

ในชุดประกอบไปด ้วย เซ็ตอาหาร 2 เซ็ต เทีย
$ งและเย็น (ข ้าว+นํ) าอัดลม) มูลค่า 130 เหรียญ ทีร$ ้านอาหารทีร$ ่วมรายการ + คูปองอาหารว่าง (ปอปคอร์น 32 OZ หรือ Frozen Lollipop)
* สําหรับคูปองของเด็กได ้รับเฉพาะเซ็ตอาหารเด็ก 2 เซ็ตเท่านั น
)

บัตรโอเชียนปาร์ค วันนี-) 31 มี.ค. 63
> บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน
> บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน พร ้อมรถรับส่งขาไป 1 เทีย
$ ว

ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

1,620
1,399

เด็ก
เด็ก

850
950

ผูใ้ หญ่

1,650

เด็ก

990

* รับที$ โรงแรม Empire Kowloon, Holiday Inn Golden Mile, Times Square Clock Tower, Empire Hotel Wanchai

> บัตรโอเชียนปาร์ค "Gala Of Light Full Day"

บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน พร ้อมบัตรชมโชว์ Gala of Light และ ชุดอาหารว่าง เฟรนช์ฟรายส์หนึง$ ถ ้วย และ มันฝรั$งหวานทอดหนึง$ ถ ้วยที$ “Chick n’ Chill” พร ้อม ม็อกเทล หรือดราฟ์ เบียร์ ที$ “Lakeside Chill Bar”

> บัตรโอเชียนปาร์ค "Gala Of Light Night Ticket"

ผูใ้ หญ่

950

เด็ก

750

บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน เข ้าใช ้บริการระหว่างเวลา 18.00-22.00 พร ้อมบัตรชมโชว์ Gala of Light และ ชุดอาหารว่าง เฟรนช์ฟรายส์หนึง$ ถ ้วย และ มันฝรั$งหวานทอดหนึง$ ถ ้วยที$ “Chick n’ Chill” พร ้อม ม็อกเทล หรือดราฟ์ เบียร์ ที$ “Lakeside Chill Bar”

> บัตรโอเชียนปาร์ค "Ginger Grill Show" Dining Ticket Package

ผูใ้ หญ่

1,850

เด็ก

980

ผูใ้ หญ่

1,850

เด็ก

980

ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

595
880
350

เด็ก
เด็ก
เด็ก

395
685
250

ผูใ้ หญ่

790

เด็ก

650

บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน เข ้าใช ้บริการระหว่างเวลา 18.00-22.00 พร ้อมเซตอาหารคํ$า

> บัตรโอเชียนปาร์ค "Neptune's Restaurant Show" Dining Ticket Package
บัตรโอเชียนปาร์ค 1 วัน เข ้าใช ้บริการระหว่างเวลา 18.00-22.00 พร ้อมอาหารคํ$าสุดหรูท ี$ Neptune’s Restaurant

บัตรกระเช ้านองปิ ง ใช ้ได ้ถึง 30 มิ.ย. 63
> บัตรกระเช ้านองปิ งธรรมดา (พืน
) ธรรมดา) ใช ้บริการเวลาใดก็ได ้
> บัตรกระเช ้านองปิ งคริสตัล (พืน
) ใส) ใช ้บริการเวลาใดก็ได ้
บัตร Peak Tram ฟรี SKY Terrace ถึง 30 เม.ย. 63
นั$งรถรางขึน
) เขา ชมวิว ทีย
$ อดเขาทีส
$ งู ทีส
$ ด
ุ ในฮ่องกง "เดอะพีค" พร ้อมกับการชมวิวในมุมมองทีก
$ ว ้างยิง$ ขึน
) ที$ Sky Terrace

บัตรเข ้าชมพิพธิ ภัณฑ์หน
ุ่ ขีผ
) งึ) Madame Tussauds 31 มี.ค. 63
$ ชอบกว่า 100 คนทีเ$ สมือนจริงราวกับว่าคุณได ้ถ่ายรูปกับเขาตัวเป็ นๆ
ชมพิพธิ ภัณฑ์นขีผ
) งึ) ของเหล่าคนดัง ดาราหนัง และไอดอลทีค
$ ณ
ุ ชืน

บัตรล่องเรือสําเภาโบราณ Duckling ถึง 31 มี.ค. 63

รอบ 16.30, 17.30, 18.30, 20.30

ล่องเรือศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์และความเจริญริมนํ) า สองฝั$ งรอบอ่าว ถ่ายรูปวิวสวย

ิ โฟนี
รอบ 19.30 ดูโชว์ซม

รถรับส่ง ฝั$ งเกาะเกาลูน ถึง 31 ธ.ค. 63
รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม แบบส่วนตัว (Private Transfer) ถึง 31 ธ.ค. 63

ผูใ้ หญ่ 790
ผูใ้ หญ่ 1,150

เด็ก 650
เด็ก 950
ไป-กล ับ ฝังฮ่องกง
890

ไป-กล ับ ฝังเกาลูน
790
รถ 7 ทีนงั เทียวละ
รถ 28 ทีนงั เทียวละ

รถรับส่ง ไป-กลับ พร ้อมซิตท
ี) วั ร์รอบเกาะฮ่องกงครึง$ วัน ถึง 31 ธ.ค. 63

ฝังเกาะเกาลูน

3,400
4,500
590

บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน พร ้อมบริการท่านด ้วยซิตท
ี) ัวร์รอบเกาะฮ่องกงครึง$ วัน (เจ ้าแม่กวนอิมทีห
$ าดนํ) าตืน
) , วัดกังหัน,เจ่แม่กวนอิม ฮองฮัม, ช ้อปปิ) งกังหัน)

รถรับส่ง ไป-กลับ พร ้อมซิตท
ี) วั ร์รอบเกาะฮ่องกงเต็มวัน อาหารเช ้าติม
$ ซํา,ช่วงบ่ายกระเช ้า ถึง 31 ธ.ค. 63
เพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทีย
$ วรอบเกาะฮ่องกง

ผูใ้ หญ่ /เด็ก

1,490

ผูใ้ หญ่ /เด็ก

3,150

ขอพรเจ่แม่กวนอิมหาดนํ) าตืน
) , ขอพรโชคลาภวัดกังหัน, ขอพรเจ ้าแม่กวนอิมองค์ดัง) เดิม ฮองฮัม, ช ้อปปิ) งกังหัน

ช่วงบ่ายนมัสการพระใหญ่ เทีย
$ วชมหมูบ
่ ้านวัฒนธรรมนองปิ ง โดยกระเช ้านองปิ ง, อิสระช ้อปปิ) งทีห
$ ้าง City Gate Outlet Mall กลับโรงแรมด ้วยตัวเอง (ไกด์บรรยายไทย)

ทัวร์เสริมมาเก๊า ถึง 31 ธ.ค. 63
ท่องเทีย
$ วมาเก๊า แบบไปเช ้าเย็นกลับ
จัตรุ ัสเซนาโด ้ / อิสระช ้อปปิ) งเวเนเชียน

รวมตั'วเรือเฟอร์รี$ และ อาหาร กลางวัน นํ าท่านท่องเทีย
$ วสถานที$ HIGH LIGHT ของมาเก๊า ได ้แก่ วัดอาม่า / โบสถ์เซนต์ปอล/
หมายเหตุ: * ไกด์บรรยายอังกฤษ

** ราคานี)ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ 50 เหรียญ

ทัวร์เสริมดิสนียแ
์ ลนด์ ถึง 31 ธ.ค. 63

ิ) สุดทีเ$ ดอะเวเนเชีย
$ นรีสอร์ท
***ทัวร์สน

ผูใ้ หญ่

เด็ก

2,990

2,490 ผูส้ งู อายุ 1,500

ท่องเทีย
$ ว เพลิดเพลินกับเครือ
$ งเล่นมากมายด ้วยความสะดวกสบาย ไม่ต ้องกังวลเรือ
$ งการเดินทาง รวมรถรับส่งไป-กลับ โรงแรม-ดิสนียแ
์ ลนด์-โรงแรม

ทัวร์เสริมเสินเจิน
) (ขัน
) ตํ$า 3 ท่าน) *รวมค่าวีซา่ จีน ถึง 31 ธ.ค. 63

ผูใ้ หญ่ /เด็ก

1,850

เรียนรู ้ประวัตศ
ิ าสตร์เมืองทีพ
$ พ
ิ ธิ ภัณฑ์วัฒนธรรม, พักผ่อนชมสวนสวยทีส
$ วนสาธารณะดอกบัว และรูปปั )นท่านเติง) เสียวผิง ตะลุยช ้อปปิ) งทีห
$ ้างดัง"หลอวู" มาบุญครองเสินเจิน
)
แวะช ้อปปิ) งสินค ้าพืน
) เมือง

ิ ปะการแสดงแสงสีเสียง เพิมเงินเพียง 600 บาท
พิเศษ : เพิมโปรแกรมท ัวร์ชมเมืองจําลองประเทศจีน (Splendid of China) และชมโชว์ศล

ผูใ้ หญ่ /เด็ก

Seafood Dinner ทีห
$ มูบ
่ ้านชาวประมง พร ้อมรถรับส่ง *ขัน
) ตํ$า 10 ท่าน ถึง 31 ธ.ค. 63
) สดนึง$ ซีอวิ) ,
รับประทานอาหารทะเลมือ
) เย็น หมูบ
่ ้านชาวประมงลียน
ุ มุน เมนูระดับพรีเมีย
$ ม 11 รายการ : หอยงวงช ้างหม ้อไฟ ซาซิม,ิ กุ ้งมังกรอบเนย,กัง) ทอดกระเทียม, เป๋ าฮือ
หอยเชลล์นงึ$ วุ ้นเส ้น, ปูผัดขิง, ปลาหมึกชุบแป้ งทอด, กุ ้งสดลวก, ข ้าวผัด, ผัดผักตามฤดูกาล

ล่องเรือรับประทานอาหาร บุฟเฟต์นานาชาติ

(Bauhinia Dinner Cruise) ไม่รวมรถรับส่ง ถึง 31 มี.ค. 63

รอบ 17.45-19.15 (รอบ Pearl Of Oriental) ขึน
) ทีท
$ า่ เรือ North Point
ิ โฟนีอ
รอบ 19.30-21.30 และ 20.00-22.00 (รอบดูซม
$ อฟไลท์) ท่าเรือ North Point และท่าเรือ HungHom

ผูใ้ หญ่ 1,150
ผูใ้ หญ่ 1,550

เด็ก 890
เด็ก 1,190

2,400

