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โปรโมชันสุ ดคุ้มเทียวฮ่ องกง-เสิ นเจิน “ZAP ZAP MARCH”

เทียวครบสู ตร เมือง พักฮ่ องกง คืน พักเสิ นเจิน คืน
เทียวสองเมืองระดับโลกในราคาสุ ดประหยัด!!! ที www.packagetourhongkong.com
พัก ผ่อนพร้อมช็อปปิ ง ทีสุ ดยอดแหล่งช็อปปิ งระดับโลก ทีเกาะฮ่องกง และเทียวเมืองเสินเจิน เขตเศรษฐกิ จพิเศษของจีน
รับประกันราคาสุ ดประหยัด คุม้ ค่าพิเศษกว่าใคร!!!
แพ็คเกจท่องเทียวเชิงอิสระฮ่องกง-เสิ นเจิน วัน คืน เลือกวันทีดีทีสุ ดของเดือนให้ ในราคาสุ ดคุม้ !!!

บิน HONGKONG AIRLINES พักโรงแรม HONGLILAI 4* ทีเมืองเสินเจิน
และพักโรงแรม BEST WESTERN GRAND 3.5* ทีเมืองฮ่ องกง
ฟรีอาหาร มือ , พาไหว้พระฮ่ องกง, พาเทียวเสินเจิน พร้ อมดูโชว์ สุดอลังการ, ฟรี วซี ่ าจีน

* เดินทาง 23-25 มีนาคม

*

ราคารวมภาษีแล้ว เพียงท่ านละ 9,800 บาท
แพคเกจนีประกอบไปด้ วย
. ตัวเครื องบินไปกลับ กรุ งเทพ-ฮ่องกงโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
ออกจากกรุ งเทพ HX 762 : 03.20-06.55
ออกจากฮ่องกง HX 761 : 23.50-02.20+1
2. ภาษีสนามบิ นทังทีประเทศไทยและประเทศฮ่องกง
3. รถรั บส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
4. โรงแรมทีพัก จํานวน 1 คืน ที โรงแรม HONGLILAI เมืองเสิ นเจิน

. โรงแรมทีพัก จํานวน คืน ทีโรงแรม BEST WESTERN GRAND
ฮ่องกง หรื อ เทียบเท่า
. แถมฟรี วีซา่ เข้าเมืองจีน
7. แถมฟรี ซิตทัี วร์สุดคุ ม้ ฮ่องกงและเสิ นเจิน พร้อมอาหาร มือ ตาม
โปรแกรมด้า นล่าง
- พิเศษ สุด !! ท่ านสามารถ เพิมจํานวนคืนเข้ าพักต่อทีฮ่องกงได้ โดย
จะมีค่าใช้ จ่ายห้ องพักเพิมเติม กรุณาสอบถามทีนังว่ างตัวเครืองบิน
และห้ องพักว่าง รวมทังค่ าใช้ จ่ายส่ วนเพิมกับพนักงานขาย

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮ่ องกง-เสินเจิน (อิสระ) ซิตทัี วร์ ฮ่องกงสุดคุ้ม

ล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง - ชัวโมง เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรี ยมเอกสารเพื อทําการเช็คอิน ตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋ า
เดินทางด้วยตนเอง ที บริ เวณทางเข้าประตูหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)
0 :20 น. : ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที HX 762 (รับประทานอาหารบนเครื อง)
06:55 น. : เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ท่าอากาศ Chek Lap Kok เป็ นท่าอากาศยานแห่ งใหม่ของฮ่องกงที
ทันสมัยด้วย เทคโนโลยีและสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมืองแล้ว พบ เจ้าหน้าทีคอย
ต้อนรับ ณ ประตูทางออก B สังเกตป้ าย MILEAGE AIR & TRAVEL
รับประทานอาหารเช้ า แบบติมซํา สไตล์กวางตุ้งแท้ อาทิ โจ๊ ก ขนมจีบ ซาลาเปา ทีภัตตาคารท้ องถิน( )
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โปรโมชันสุ ดคุ้มเทียวฮ่ องกง-เสิ นเจิน “ZAP ZAP MARCH”
จากนันนําทุกท่าน นมัสการเทพเจ้าแห่ งสุขภาพดีทีวัด หวังต้ าเซียน (Wong Tai Sin Temple) และนมัสการเจ้าพ่อแชกุง เพื อขอพร
ทางด้านโชคลาภ การทําธุรกิจการค้าต่าง ๆ ทีวัดแชกุงมิว หรื อมีอีกชือหนึงว่า วัดกังหัน (Che Kung Temple) ชมโรงงานจิวเวลรี ซึ งเป็ น
โรงงานทีมีชือเสี ยงในเรื องการออกแบบเครื องประดับ และจําหน่ายเครื องประดับ หลากหลาย จากนัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคาร( ) จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางข้ามด่านต่อสู่ เมืองเซินเจิน เมืองทีมีความทันสมัย ซึ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจี น
ซึ งเป็ นเมืองใหม่ทีมีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบ รัฐบาลจี นมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี อย่างมากผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง จากนันนํา ท่านชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็ นโชว์นาพุ
ํ เต้นระบํา ประกอบดนตรี
พร้อมฉากหลังทีเป็ นเรื อ Minghua เรื อ ยอชส์สุ ดหรู แต่เดิมเป็ นของประธานาธิบดีฝรังเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางจี นได้ซือต่อ และได้
นํามาทอดสมอที ท่าเรื อ SHE KOU เพื อจัดเป็ นสถานทีท่องเทียวทีตระการตา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( )
จากนันเดินทางเข้าสู่ทีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสองของการเดินทาง: ซิตทัี วร์ เมืองเสินเจินสุ ดคุ้ม, อิสระช้ อปปิ งทีห้ างหลอวู, Cultural Village พร้ อมโชว์สุดอลังการ

08:00 น : รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4) จากนัน นําท่าน เดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) สักการะเทพเจ้า
กวนอู สัญลักษณ์ของความซื อสัตย์ ความ กตัญ ูรู้คณ
ุ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของ
ความเข้มแข็งเด็ดเดียวองอาจไม่ครันคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชา
ขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลียงพลําแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที ซื อสัตย์หรื อ
บริ วารทีไว้ใจได้นนเองดั
ั
งนันประชาชนคนจี นจึ งนิ ยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพือความเป็ นสิ ริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆด้าน
จากนัน นําท่าน ชมสวนดอกไม้ Holland flowers World ให้ทา่ นได้ชมสวนดอกไม้จาํ ลอง และสถานทีทีตกแต่งเหมือนกับท่านอยูใ่ น
ประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพวิวทิ วทัศน์ทีสวยงาม ช็อปปิ งร้านบัวหิ มะ,ร้านผ้าไหมจี น เป็ นต้น จนได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) จากนันให้ท่านอิสระช็อปปิ ง ณ ห้าง LOWU เสิ นเจิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเลือกซื อ
สิ นค้า COPY BRANDNAME หลากหลายยีห้อ ในราคาทีต่อรองได้ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) จากนันเดินทางกลับสู่
"ฮ่ องกง" เดินทางเข้าสู่ทีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : -บริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการต่ างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้า
- ราคาแพคเก็จไม่ รวมทิ ปไกด์ทีเสิ นเจิ นประมาณ 20 เหรี ยญต่อท่ าน
วันสุดท้ายของการเดินทาง : ซิตีทัวร์ ฮ่องกงสุดคุ้ม, อิสระช้ อปปิ งถนนนาธาน ฮ่ องกง – กรุง เทพฯ (อาหารอิสระ)

อิสระท่องเทียวในฮ่องกงตามอัธยาศัย เมือได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ส นามบิ นฮ่องกง
23.50 น. : ออกเดินทาง โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที ยวบิ นที HX 761
02.20 น.: ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กมีเตียง
ราคาเด็กไม่ มเี ตียง
พักห้ องเดียว

: 9,800 บาท (ราคาต่ อท่าน สําหรับเดินทางตังแต่ 2 ท่ านเป็ นต้นไป)
: 9,800 บาท
: 9,290 บาท (เด็กคืออายุระหว่ าง มากกว่า ปี แต่ ไม่เกิน ปี )
: 2,500 บาท
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