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"Hongkong Michelin Promotion Package"
***พักหรู กินดี อิ่มอรอยกับอาหารระดับ 2 ดาวMichelin Star***
เที่ยวฮองกง 3วัน 2คืน ในราคาสุดประหยัด พรอมคุณภาพ เชื่อถือได!!! ที่ www.packagetourhongkong.com
พักผอนพรอมช็อปปง ที่สุดยอดแหลงช็อปปงระดับโลก ที่เกาะฮองกง รับประกันราคา คุมคาพิเศษกวาใคร!!!

เลือกวันเดินทางไดเอง ตั้งแตวันนี้ - 22 ธันวาคม 2561
บิน HONGKONG AIRLINES หรือ EMIRATE A380 ชั้นประหยัด หรือ ชั้นธุรกิจ

โปรแกรม 1 : Michelin Star Package
พัก โรงแรม BEST WESTERN GRAND3.5* จิมซาจุย, STANFORD HILLVIEW 3.5* จิมซาจุย
*บินชั้นธรรมดา ราคาเริ่มตนทานละ 13,990 บาท / *บินชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มตนทานละ 18,300 บาท *

โปรแกรม 2 : VIP Michelin Star Package
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ทําเลดี ยานช็อปปง “PANORAMA, EATON, PARK HOTEL”
*บินชั้นธรรมดา ราคาเริ่มตนทานละ 14,600 บาท / *บินชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มตนทานละ 18,990 บาท

โปรแกรม 3 : Exclusive Michelin Star Package
พัก โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ยานชอปปง THE MIRA, MARCO POLO, CORDIS HOTEL
*บินชั้นธรรมดา ราคาเริ่มตนทานละ 17,500 บาท / *บินชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มตนทานละ 21,900 บาท
นําทานสักการะไหวพระ ขอพร ขอบุตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวฮองกง พรอมทานอาหารสุดหรู ระดับ
ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK ......... ทานสามารถเลือกเปลี่ยนเปน
Michelin's Star ระดับ 2 ดาว
ภัตตาคาร SPRING MOON @ PENINSULA HOTEL หรือ ภัตตาคาร MING COURT @ CORDIS HOTEL

** พิเศษสุด1 เดินทาง 4 ทานขึ้นไป ฟรี Upgrade รถรับสงสนามบินโรงแรมไปกลับเปนแบบ
สวนตัวทันที รวดเร็วทันใจ สงตรงถึงโรงแรมที่ทานเลือก
** พิเศษสุด2 "สําหรับชั้นธุรกิจ" เดินทาง 4 ทานขึ้นไป ฟรี ซิมการด เลนเนตได 3.5 GB + คาโทร ทันที
หองละ 1 ซิม
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"Hongkong Michelin Promotion Package"
แพคเกจนีป้ ระกอบไปดวย
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกงโดยสายการบินฮองกงแอรไลน
ออกจากกรุ งเทพ 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 767 02.00-03.55 // HX 775 12.30-14.05
HX 765 17.00-19.05 // HX 761 23.50-02.20
HX 773 00.40-03.00
หรือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกงโดยสายการบินเอมิเรตส
ออกจากกรุ งเทพ EK 384 : 14.05-18.05
ออกจากฮองกง EK 385 : 21.50-23.45

2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฮองกง
3. รถรับสง ระหวาง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จํานวน 2 คืน
**ทานสามารถเพิ่มจํ านวนคืนได ตามที่ตองการ *กรุณาสอบถามราคา
ไดจากเจาหน าที่โดยตรง
5. แถมฟรีซิตี้ทัวรครึ่งวัน พรอมไกดบรรยายไทย –
REPULSE BAY, วัดเจาแมกวนอิมโบราณ GUAN IM TEMPLE
HUNG HUM ,วัดกังหัน CHE KUNG TEMPLE,โรงงานจิวเวลรี่ ,

อาหาร เที่ยง MICHELIN STAR ณ ภัตตาคาร ที่ทานเลือก

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮองกง (อิสระ)
เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ลว งหนาการเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ทานเลือก เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเปาเดินทางดวย
ตนเอง (ไมมีเจาหนาที่) ที่บริเวณทางเขาประตูหมายเลข 5 แถว K ของสายการบินฮองกงแอรไลน หรือ ประตูหมายเลข 9 แถว T ของสายการบินเอมิเรตส
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ทาอากาศ Chek Lap Kok เปนทาอากาศยานแหงใหมของฮองกงที่ทันสมัยดว ย เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ผานการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขาเมืองแลว พบเจาหนาที่คอยตอนรับ จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักที่ทานเลือกดวยรถโคชปรับอากาศ
พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง: City Tour สุดคุม Repluse Bay, Guan Im Temple, Che Kung Temple, Jewelry Factory,
อาหารเที่ยง Michelin Star @ SUN TUNG LOK
เชา ( ไกดจะนัด หมายเวลาที่แนนอนในวันแรกของการเดินทาง ) นําทุกทานไป ชมโรงงานจิวเวลรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และ
จําหนายเครื่องประดับหลากหลายแบบ ใหทานเลือก จนไดเวลาอันเปนสมควร นําทานเดินทางสูอาวรีพัลสเบย ( Repulse bay) นมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก
องคเจาแมกวนอิม และเจาแมทับทิม เพื่อเปนศิริมงคล จากนั้นนําทานไปขอพรดานโชคลาภการเงิน ที่เจาแมกวนอิมโบราณและดั้งเดิม (GUAN IM HUNG HOM)
จากนั้นนมัสการเจาพอแชกุง เพื่อขอพรทางดานโชคลาภ การทําธุรกิจการคาตาง ๆ ทีว่ ัดแชกุงมิว หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา วัดกังหัน (Che Kung Temple) จนไดเวลาอัน
เปนสมควร รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร SUN TUNG LOK (1) ตัวอยางเมนูอาหารภัตตาคาร SUN TUNG LOK (1) ทานสามารถขอเมนูภัตตาคารที่ทาน
เลือกไดจากเจาหนาที่โดยตรง

เมนูอาหาร
1. ติมซํา ( Dim Sum Platter by the chef )
2. ซุปประจําวัน ( Chef's soup of the day )
3. เนื้อปลาเกานึ่งไขปลาดํา พรอมเตาหูสับนึ่งเตาซี่ แฮม และ ไขเ ค็ม (Steamed spotted grouper filet with black fish roes,minced bean curd, ham & egg yolk)
4. สตูว และ หมูสามชั้นอบ ( Stewed and roasted pork belly )
5. กุงสด พรอมบะหมี่ในน้ําซุปกุง ( Fresh shrimp and noodle in shrimp stock )
6. ขนมหวานสุดหรู สไตล SUN TUNG LOK ( SUN TUNG LOK deluxe dessert )
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"Hongkong Michelin Promotion Package"
*** ชวงบาย > ใหทานอิสระ ชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย และ กลับโรงแรมดวยตนเอง พักผอนตามอัธยาศัย
หรือ ทานสามารถเลือกซื้ อทัวรชว งบาย พาไปนั่งกระเชานองปง เพื่อนมัสการ BIG BUDDHA ที่วัดโปหลิน เกาะลันตา พรอมอิ สระช็อปปงที่หาง CITYGATE
OUTLET โดยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 950 บาท จากนั้นใหเดินทางกลับที่พักดวยตนเอง
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา
.

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

*** สําหรับทานทีพ่ ักเพิ่ม ในวันทีส่ ามของการเดินทางทานสามารถเลือกซื้อทัวรเสริมและบัตรทองเที่ยวเพิ่มเติมได
หากทานตองการซื้อทัวรเที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชําระเพิ่มจากแพ็กเกจดัง รายละเอียดขางลางนี้
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 ระหวางโรงแรมที่พกั และ ดิสนีย
แลนด

เซนาโด และ เดอะเวเนเชียนรีสอรท
* ราคานี้รวม คาตั๋ว เรือไป-กลับ, รถรับสงไป-กลับ,
อาหารเที่ยง
** ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ

*** ไกดบรรยายอังกฤษ

พาชมสวนสาธารณะดอกบัว, รูปปนทานเติง้ เสี่ยวผิง
อิสระชอปปง หางหลอวู พิเศษ!สามารถเพิ่มโปรแกรมชว ง
เย็น ชมหมูบานวัฒ นธรรม Cultural Village พรอมดูโชว
การแสดงสุดอลังการ คาใชจายเพิ่มทานละ 600 บาท
*** ราคานี้รวม คารถไฟไปกลับ, รถรับสงไปกลับ, อาหารเที่ยง
และวีซ าจีนหนาดาน (ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ/ทาน)

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