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Summer Sale Special with Regal Kowloon hotel

เลือกเวลาเดินทางได บินโดยสายการบินฮองกงแอรไลน
เที่ยวฮองกง 3วัน 2คืน เลือกวั นเดินทางที่ดีที่สุดไดดวยตัวเองในพิเศษสุดที่ www.packagetourhongkong.com
พักผอนพรอมช็อปปง ที่สุดยอดแหลงช็อปปงระดับโลก ที่เกาะฮองกง รับประกันราคาสุดประหยัด คุมคาพิเศษกวาใคร!!!

*** เดินทางไดตงั้ แตวนั นี้ – 30 กันยายน 2561***
บินฮองกงแอร พักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว REGAL KOWLOON HOTEL
ยานจิมซาจุยอีสต ใกลรถไฟฟาใตดิน ทําเลเยี่ยม ใจกลางแหลงช็อปปง
หอง FAMILY ROOM พักหองละ 4 ทาน ราคาทานละ 11,500 บาท
หอง SUPERIOR ROOM พักหองละ 2 ทาน ราคาทานละ 12,800 บาท

**โปรโมชั่นพิเศษ Upgrade เที่ยวบิน1 ขา เปนชั้นธุรกิจ Business class เพิ่มเพียง 2,500 บาทเทานั้น
หมายเหตุ : เพิ่มนั่งกระเชานองปงชวงบาย มีคาใชจายเพิ่ม 750 บาทตอทาน
** ราคาโปรโมชั่นนี้เปนราคาเริ่มตน อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่นั่งวางกับเจาหนาที่อีกครั้ง ในวันและเวลาที่ทานเลือก
** หามใชราคาโปรโมชั่นนี้เดินทางออกจากกรุงเทพ ชวงวันที่ 26-28 กรกฎาคม / 9-11 สิงหาคม 2561
**ทานสามารถเพิ่มจํานวนคืนตามที่ตองการได รบกวนสอบถามราคากับเจาหนาที่บริษัท
แพคเกจนี้ประกอบไปดวย
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกง
สายการบินฮองกงแอรไลน
ออกจากกรุงเทพ : HX 762 > 03.30-06.55 // HX 774 >: 04.00-08.15
HX 768 > 08.50-12.40 // HX 772 >11.10-15.05 // HX 776 > 15.05-18.55
ออกจากฮองกง : HX 765 > 17.00-19.05 // HX 761 > 23.50-02.20

HX 773 > 00.40-03.00 // HX 767 > 02.00-03.55

2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฮองกง
3. รถรับสง ระหวาง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จํานวน 2 คืน หรือ 3คืน ตามโรงแรมที่ทานเลือก
5. แถมฟรีซิตี้ทัวรครึ่งวัน พรอมไกดบรรยายไทย – รับประทาน
อาหารเชาแบบติมซํา,วัดกังหัน, วัดหวังตาเซียน,โรงงานจิวเวลรี่&ราน
สมุนไพรจีน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮองกง (อิสระ)
เดินทางสูสนามบิ นสุวรรณภูมิ ลวงหน าการเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ทานเลือก เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเปาเดินทางดวย
ตนเอง (ไมมีเจาหนาที่) ที่เคาเตอรสายการบิ นฮองกงแอร ไลน ประตู 5 ROW K เดินทางถึงสนามบิ น Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ทาอากาศ Chek Lap Kok
เปนทาอากาศยานแห งใหม ของฮองกงที่ทันสมัย ดวย เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกต างๆ ผานการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข าเมืองแลว
พบเจาหนาที่ คอยตอนรับ จากนั้นเดินทางเขาสูที่ พักที่ทานเลือกดวยรถโคชปรับอากาศ พักผอนตามอัธยาศัย

,

วันที่สองของการเดินทาง: Hongkong City Tour สุดคุม Che Kung Temple, Wong Tai Sin Temple, Jewelry Factory&Herb shop
Pm.Ngongping cable car,Citygate outlet
ไกดพรอมรถปรับอากาศ นํ าทานรับประทานอาหารเช าแบบติมซํา (1) สไตลกวางตุง ณ ภัตตาคาร จากนั้ นเดินทางสู วัดแชกุง หรือที่รูจักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว
หรือวัดกังหั น วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่ว รายและนําแตสิ่งดีๆ มาให นํ าทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกง และ
ชมรานสมุนไพรจีน เยี่ ยมชม วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห งนี้ขึ้นชื่อด านอิทธิฤทธิในการดูแล
รักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคนปว ย นําทานเดินทางสูเกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญเ ปนสองเทาของเกาะฮองกงและเปนเกาะที่มี ขนาด
ใหญที่สุดในคาบสมุทรฮองกง...ชวงบ าย เพิ่มท านละ 750 บาท นั่ง กระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตงชงสูที่ราบนองปง ในเวลา 25 นาที ทานจะ
ไดชมทิวทัศน รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบ านนองปงบนพื้ นที่1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระให
ทานนมัสการพระใหญ วัดโป หลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา อิสระ ช็อปปง ที่หางดั ง Citygate Outlet Mall อิสระใหทาน ชอปปงสิน คาตามอัธยาศัย กับ
OUTLET สินคาแบรนเนมระดับ โลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวาจะเปน Burberry ก็มีใหทานไดเลือกซื้ออิสระจนไดเวลา
ประมาณ 18:30 น. รถออกจาก Citygate และนําทานเดินทางไปยังบริเวณจิมซาจุย จากนั้นใหทานเดินทางเขาสูที่ พักดวยตัวเอง
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหน า
-บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี หากไมสามารถเดินทางไปท องเที่ยวตามโปรแกรมได อาทิเชน พายุเขา,สภาพอากาศไมดี,ปรับปรุงซอมแซม เปนตน

วันที่สามของการเดินทาง : ทองเที่ยว-ชอปปงอิสระ // ฮองกง – กรุงเทพ
อิสระชอปปงยานถนนนาธาน มีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ จนไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบิ นฮองกง ถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ

วิธีการทําจอง
1. รับทําจองเพียง 3 ชองทางคือ สงเมลการจองผานระบบการจองทางหนาเว็บไซต ของ www.packagetourhongkong.com หรือ ผานทางแฟกซ หมายเลข
02-2945595 หรือสงทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เทานั้น โดยระบุรายชื่อผูโดยสารทุกทาน โดยมี คํานําหนาชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตาม
พาสปอรตเปนภาษาอังกฤษ (ถาเปนเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปค.ศ.เกิด) พรอมระบุหัวขอการจอง Summer special พรอมระบุวันเดินทาง,ประเภทหองพักทีท่ าน
เลือก และ รอบบินที่ตองการ
2. ระบุจาํ นวนหองพัก และประเภทหองพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู) ที่ตองการ
3. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอกลับได ( เบอรมือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ใหเร็วทีส่ ุด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร-ศุกร 09.00-18.30, วันเสาร 09.00-14.00 )
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