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โปรโมชั่นประจําเดือนธันวาคม “SVP Christmas”
เที่ยวฮองกง 4วัน 3คืน ชวงเทศกาลคริสมาสต อากาศเย็นสบาย ในราคาสุดประหยัด!!! ที่ www.packagetourhongkong.com
พักผอนพรอมช็อปปง ที่สุดยอดแหลงช็อปปงระดับโลก ทีเ่ กาะฮองกง รับประกันราคาสุดประหยัด คุมคาพิเศษกวาใคร!!!

*** เดินทาง 22-25 และ 23-26 ธันวาคม 2561 ***
บินฮองกงแอรไลน เลือกโรงแรมไดเอง ทุกโรงแรมเนนทําเลชอปปง
ระดับ 3 ดาว : Silka Seaview, Cityview, Metropark Mongkok,
ระดับ 4 ดาว : Prudential, Kimberley, Park Hotel

ราคารวมภาษีแลว เริ่มตนทานละ 16,500 บาท
ไหวพระ 3 วัดดัง ฟรี!อาหารเชาติ่มซํา 1 มื้อ + ฟรีนั่งกระเชานองปง สักการะพระใหญ
แจกฟรี แซนวิช พรอมน้ําดื่ม ทุกทาน ในชวงเที่ยงวันซิตี้ทัวร
แพคเกจนี้ประกอบไปดวย
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกงโดยสายการบินฮองกงแอรไลน
ออกจากกรุงเทพ HX 762 : 03:20-06:55 // HX 774 : 04.00-08.00
ออกจากฮองกง HX 761 : 23.50-02.20 // HX767 : 02.00-04.10
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฮองกง
3. รถรับสง ระหวาง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

4. โรงแรมที่พัก จํานวน 3 คืน
5. แถมฟรีซิตี้ทัวรเต็มวัน พรอมไกดบรรยายไทย – อาหารเชาติ่มซํา,
วัดกังหัน, วัดหวังตาเซียน,โรงงานจิวเวลรี่, ตั๋วไป-กลับ ขึ้นกระเชา

นองปง 360องศา, วัดโปวหลิน นมัสการพระใหญ, หมูบาน
วัฒนธรรมนองปง ชอปปงที่ Citygate Outlet Mall

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮองกง (อิสระ)
เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ลวงหนาการเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ทานเลือก เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเปาเดินทางดวย
ตนเอง (ไมมีเจาหนาที่) ที่บริเวณทางเขาประตูหมายเลข 5 แถว K ของสายการบินฮองกงแอรไลน
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ทาอากาศ Chek Lap Kok เปนทาอากาศยานแหงใหมของฮองกงที่ทันสมัยดวย เทคโนโลยีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ผานการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขาเมืองแลว พบเจาหนาที่คอยตอนรับ จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักที่ทานเลือกดวยรถโคชปรับ
อากาศ พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง: City Tour สุดคุม Dimsum Breakfast, Wong Tai Sin temple, Che Kung Temple, Jewelry Factory & herb shop,
Ngong Ping Cable Car, City Gate Outlet Mall
08:00 น : พบกันที่ Hotel Lobby เราจะพาทานไปรับประทาน อาหารเชาแบบติ่มซํา (1) ซึ่งเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวฮองกง อาทิเชน ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเกา
โจกฮองกงรอน ๆ และอื่นๆอีกมากมาย
นําทานไปไหวขอพรกับวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮองกง เริ่มดวยนมัสการเทพเจาแหงสุขภาพดีที่วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) และนมัสการเจาพอแช
กุง เพื่อขอพรทางดานโชคลาภ การทําธุรกิจการคาตาง ๆ ที่วัดแชกุงมิว หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา วัดกังหัน (Che Kung Temple) นําทุกทานไป ชมโรงงานจิวเวลรี่
ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และ จําหนายเครื่องประดับหลากหลายแบบ และ เยี่ยมชมรานจําหนายสมุนไพรจีน พิเศษ! แจก
แซนวิช และ น้ําดื่มใหกับทุกทาน
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โปรโมชั่นประจําเดือนธันวาคม “SVP Christmas”
จากนั้นเราจะนําทานออก เดินทางสูสถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 (Ngong Ping 360) ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพ
อันงดงามระหวางเดินทางจากที่สงู อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชา เมื่อลงจาก
กระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดที่วัดโปหลิน จากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village) เที่ยวชม รานคา
รานอาหาร การแสดงกลางแจงมากมาย ที่ผสมผสาน ระหวางความเจริญและ วัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว นอกจากนี้ยังใหทานไดอิสระ ช็อปปง ที่หางดัง
Citygate Outlet Mall อิสระใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Polo Raugh Laurence หรือวาจะเปน Burberry
ก็มีใหทานไดเลือกซื้ออิสระจนไดเวลาประมาณ 19:30 น. เดินทางออกจาก City Gate outlet นําทานกลับไปยังที่พัก เพื่อพักผอนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา
.

วันที่สามของการเดินทาง : ทองเที่ยว-ชอปปงอิสระ หรือ เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม
พักผอน – ชอปปงอิสระ หรือหากทานตองการซื้อทัวรเที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชําระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดขางลางนี้
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package Option 2 : Macau Full Day Tour

Option 3 : Shenzhen Day Tour

ราคาตอทาน: ผูใหญ 3,000 บาท
ราคาตอทาน ผูใหญ/เด็ก 3,250 บาท
เด็ก (3-11 ป) 2,600 บาท, ต่ํากวา 3 ขวบฟรี ตะลุยรอบเมือง วัดอามา, วิหารเซนตปอลล, จัตุรัส

ราคาตอทาน: ผูใหญ/เด็ก 1,850 บาท (ขั้นต่ํา 3 ทาน)

* ราคานี้รวม บัตรเขาสวนสนุก สามารถเลน
เครื่องเลนแบบไมจํากัดจํานวนครั้งภายในวัน,
รถรับสง ระหวางโรงแรมที่พักและ ดิสนีย
แลนด

เซนาโด และ เดอะเวเนเชียนรีสอรท
* ราคานี้รวม คาตั๋วเรือไป-กลับ, รถรับสงไป-กลับ,
อาหารเที่ยง
** ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ
*** ไกดบรรยายอังกฤษ

พาชมสวนสาธารณะดอกบัว, รูปปนทานเติ้งเสี่ยวผิง
อิสระชอปปง หางหลอวู พิเศษ!สามารถเพิ่มโปรแกรมชวง
เย็น ชมหมูบานวัฒนธรรม Cultural Village พรอมดูโชว
การแสดงสุดอลังการ คาใชจายเพิ่มทานละ 600 บาท
* ราคานี้รวม คารถไฟไปกลับ, รถรับสงไปกลับ, อาหารเที่ยง
** ราคานี้ ไมรวมวีซาจีน และคาทิปไกด 50 เหรียญ/ทาน

Option 4 : Seafood Dinner at Lei Yue Mun
รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟูดระดับพรีเมี่ยม ณ.หมูบานชาวประมงลียุนมุน พบกับเมนูอาหาร 11 อยาง ไดแก หอยงวงชางหมอไฟ ซาซิมิ, กุงมังกรอบเนย, หอย
เปาฮื้อนึ่งซีอิ้ว, ปลาเกานึ่งซีอิ้ว, กั้งทอดกระเทียม, หอยเชลนึ่งวุนเสน, ปูผัดขิง, ปลาหมึกชุบแปงทอด, กุงสดลวก, ขาวผัด และ ผัดผักตามฤดูกาล
* * นั่งแยกเปนกรุป สวนตัว ราคาตอทาน ผูใหญ/ เด็ก (เด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ฟรี)
10 ทานขึ้นไป ราคาทานละ 2,200 บาท
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา
-บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี หากไมสามารถเดินทางไปทองเที่ยวตาม Optional Tour ที่ซื้อเพิ่มได อาทิเชน พายุเขาเปนตน

วันสุดทายของการเดินทาง : อิสระชอปปง – ฮองกง – กรุงเทพฯ (อาหารอิสระ)
อิสระชอปปงยานถนนนาธานมีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ สําหรับเดินทางวันที่ 22-25 ธันวาคม

อัตราคาบริการ สําหรับเดินทางวันที่ 23-26 ธันวาคม

พัก ร.ร. Silka Seaview
: ทานละ 17,500
พัก ร.ร. City View/ Metropark Mongkok : ทานละ 19,900
พัก ร.ร. Prudential/ Kimberley/ Parkl : ทานละ 20,900
ราคาเด็กไมมีเตียง
: ทานละ 10,990

พัก ร.ร. Silka Seaview
: ทานละ 16,500
พัก ร.ร. City View/ Metropark Mongkok : ทานละ 18,800
พัก ร.ร. Prudential/ Kimberley/ Parkl : ทานละ 19,800
ราคาเด็กไมมีเตียง
: ทานละ 9,900

(เด็กคืออายุระหวาง มากกวา 2ป แตไมเกิน 12ป

(เด็กคืออายุระหวาง มากกวา 2ป แตไมเกิน 12ป
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โปรโมชั่นประจําเดือนธันวาคม “SVP Christmas”
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 SVP Christmas 22-25 หรือ 23-26 พรอม รร.ที่ทานเลือก
2. ระบุจํานวนหองพัก และประเภทหองพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู) ที่ตองการ
3. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอกลับได ( เบอรมือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ใหเร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร-ศุกร 09.00-18.30, วันเสาร 09.00-14.00 )
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