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THE MOST LUXURY PACKAGE

บินดวยสายการบินคุณภาพ เลือกเดินทางดวย ชัน้ ประหยัดหรือชัน้ ธุรกิจ
และ พักโรงแรมในตํานานที่หรูทสี่ ุดบนเกาะฮองกง ในราคาทีค่ ุณสัมผัสได
เที่ยวฮองกงเริ่มตน 3วัน 2คืน เพิ่มจํานวนวันได ทุกชวงเวลา ในราคาสุดประหยัด!!! ที่ www.packagetourhongkong.com
พักผอนพรอมช็อปปง ที่สุดยอดแหลงช็อปปงระดับโลก ที่เ กาะฮองกง รับประกันราคาสุดประหยัด คุมคาพิเศษกวาใคร!!!

** เดินทางวันนี้ – 31 มีนาคม 2563**
ราคารวมภาษีแลว ชั้นประหยัด เริ่มตน ทานละ 19,900 บาท
ราคารวมภาษีแลว ชั้นธุรกิจ เริ่มตน ทานละ 26,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE หรือ HONGKONG AIRLINES
เลือกเดินทางดวยชัน้ ECONOMY CLASS หรือ BUSINESS CLASS
พัก THE PENINSULA HONGKONG HOTEL
(สุดหรู 5* ยานจิมซาจุย ใจกลางชอปปง ฟรี WIFI ในหอง)
**** รถรับสงสนามบินโรงแรมไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบสวนตัว โดย ALPHARD
ทานสามารถเลือกซื้อ OPTION เพิ่มเติมไดดังนี้
EXTRA 1 : UPGRADE รถรับสงเปน Rolls Royce or Mercedes Benz (Limousine provide by hotel is subject to availability)
เพิ่มทานละ 1,900 บาทตอเทีย่ ว (คันละ 2 ทาน)
EXTRA 2 : เพิ่ม AFTERNOON TEA AT THE LOBBY มีคาใชจายเพิ่มทานละ 1,500 บาท
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แพคเกจนี้ประกอบไปดวย
1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด หรือ ชั้นธุรกิจ ไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกง

2. ภาษีสนามบิ นทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฮองกง

- โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

3. รถรับสง ระหวาง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน แบบสวนตัว

ออกจากกรุงเทพ EK 384 13.45-17.40

4. โรงแรมที่พัก จํานวน 2 คื น ที่โรงแรม THE PENINSULA HONGKONG

ออกจากฮองกง EK 385 21.00-23.15

(ไมร วมอาหารเชาที่โรงแรม สามารถซื้อเพิ่มได ราคา 950 บาท/ท าน/มื้อ)

หรือ ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด หรือ ชั้นธุรกิ จ ไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกง

**ทานสามารถเพิ่มจํานวนคืนไดตามที่ต องการ *กรุณาสอบถามราคาได

-โดยสายการบินฮองกงแอร ไลน (HX)

จากเจาหนาที่โดยตรง

ออกจากกรุงเทพ HX 762 03.20-07.05, HX 780 04.00-08.05
ออกจากฮองกง HX 765 17.15-19.15, HX761 23.50-01.50

5.แถมฟรีซิตี้ทั วรครึ่งวัน พรอมไกดบรรยายไทย – REPULSE BAY,
วัดเจาแมก วนอิมโบราณ GUAN IM TEMPLE HUNGHOM, วัดกั งหัน
CHE KUNG TEMPLE, โรงงานจิวเวอรี่, อิ สระชอปปงยานจิมซาจุย

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุ งเทพฯ – ฮองกง อิสระ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ลวงหนากอนเวลาเดินทาง 3 ชม. เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอิน ตรวจบัตรโดยสารและกระเปาเดิน ทางดวยตนเอง
(ไมมีเจาหนาที่) ที่เคาเตอรสายการบินฮองกงแอรไลน ประตู 5 ROW “K” หรือสายการบินเอมิเรสต แอรไลน ประตู 9 ROW “T” สําหรับชั้น
ธุรกิจ ทานสามารถเช็คอิน ไดที่ ชองชั้น ธุรกิจ หรือ Business Class จากนั้นทานสามารถผานด านตรวจคนเขาเมืองที่ชอง Priority Lane ไม
ตองตอคิวยาว (สายการบินมี Priority Card ใหสําหรับทุกทาน)
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวัสดิ ภาพ ผ านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขาเมืองแลว พบเจาหนาที่คอย
ตอนรับ จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักดวยรถ ALPHARD แบบสวนตัว นําทุกทานเขาสูโรงแรมที่ถือวาเปน หนึ่งในโรงแรมหรูที่สุ ด อยูคูกับเกาะ
ฮ องกงมานาน "THE PENINSULA HONG KONG" เปด ใหบริก ารครั้ งแรกในเดือนธั นวาคมป ค.ศ. 1928 โดยได รับการยกยองใหเป น
‘’Grande Dame of the Far East’’ และในป 2019 จะมีอายุครบ 91 ป โรงแรมแหงนี้ไ ดใช งบประมาณสู งถึง 450 ลานเหรียญฮองกงในการ
ปรับและตกแตงหองพักใหมทั้งหมด เขาสูที่พัก THE PENINSULA HONG KONG พักหองแบบ DELUXE ROOM TYPE
เมื่อเช็คอิน เรียบรอยแลว เจาหน าที่จ ะนําทานไปที่หองพัก พรอมแนะนําวิธี การใชงานอุปกรณ ตางๆ เนื่ องจากระบบการควบคุมแสงไฟ,
อุณหภูมิแอร, การเปด-ปดผามาน และอื่นๆเปนระบบดิจิ ตอลควบคุมดวย Interactive Digital Panel (ลั กษณะคลายๆกับไอแพดสั่งงานดวย
ระบบสัมผัส)
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วันที่สอง : ฮองกงซิต ี้ทัวรครึ่งวัน Repulse Bay, Guan Im Temple Hung Hom, Che Kung Temple, Jewelry Factory
เชา ไกดพรอมรถปรับอากาศ นําทานเดิน ทางสูอาวรีพัล สเบย (Repulse bay) นมัสการและขอพรอันศั กดิ์สิท ธิ์ จากองคเจาแมกวนอิมและ
เจาแมทับทิม เพื่อเปนศิริมงคล จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแชกุง หรือที่รูจักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน วัดนี้ มีกังหัน ทองแดงที่
เชื่อกัน วาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่ งชั่ว รายและนําแตสิ่งดีๆ มาให นําท าน จากนั้นจะพาทานไปยัง วัดเจ าแมกวนอิ มที่ฮั งฮอม ซึ่งเป น
วัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ.1873 เปนวัดเจาแมกวนอิมที่คนฮองกงนับถือมาก แทบทุกวัน จะมีคนมาบูช าขอพรกัน แนน วัด ถาใคร
ที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ขึ้นชื่อวาแมนสุดๆ นอกจากการสักการะขอพรแลวที่วัดแห งนี้ยังมีพิธี ขออั่งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย หลังจากนั้น
นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮองกง ทัวรจะสิ้นสุดลงครึ่งวันเชา และนําทานเดิน ทางไปยังจิ มซาจุย จากนั้นอิ สระตามอัธยาศัย
ในยานจิมซาจุย
****ทานสามารถเลือกซื้อทั วรชวงบาย พาไปนั่งกระเชานองปง เพื่อนมัสการ BIG BUDDHA ที่วัดโปวหลิน เกาะลันตา พรอมอิสระช็อปปงที่
หาง CITYGATE OUTLET โดยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 950 บาท // เดินทางกลับที่พักดวยตนเอง
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงให ทราบล วงหนา
-บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี หากไมสามารถเดินทางไปทองเที่ยวตามโปรแกรมได เชน พายุเขา,สภาพอากาศไมดี, ปรั บปรุงซอมแซม

**หมายเหตุ : โรงแรมไมรวมอาหารเชา ทานสามารถซื้อเพิ่มเติมได ราคา 950 บาทตอทานตอมื้อ
โดยอาหารเชาที่โรงแรม มี 2 รานใหทานเลือก ตามรายละเอียดดานลาง
1. หองอาหาร The Lobby (อาหารเชามีเมนูใหเลือก)
2. หองอาหาร The Verandah (อาหารเชาแบบบุปเฟต)

วันที่สาม อิสระช อปปง – กรุงเทพฯ
อิสระชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือทานจะเลือกไปยานถนนนาธานก็มีสินคาใหเลือกมากมาย เชน น้ําหอม นาฬิกา
กระเปาหนังยี่หอตางๆ หรือ ชอปปงสินคาแบนดเนม บนเกาะฮ องกงปลอดภาษี จนไดเวลานั ดหมาย
นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกงโดย รถ ALPHARD แบบสวนตัว
ออกเดินทางจากฮองกงกลั บสู กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
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อัตราคาบริการ

-สายการบินฮองกงแอรไลน (HX)
ตั๋วชั้น ECONOMY CLASS ราคา ผูใหญ / เด็กมีเตียง
ราคา เด็กไมมีเตียง
ตั๋วชั้น BUSINESS CLASS ราคา ผูใหญ / เด็กมีเตียง
ราคา เด็กไมมีเตียง
-สายการบินเอมิเรสต (EK)
ตั๋วชั้น ECONOMY CLASS ราคา ผูใหญ / เด็กมีเตียง
ราคา เด็กไมมีเตียง
ตั๋วชั้น BUSINESS CLASS ราคา ผูใหญ / เด็กมีเตียง
ราคา เด็กไมมีเตียง

:
:
:
:

19,900 บาทตอทาน
7,900 บาทตอทาน
26,900 บาทตอทาน
12,900 บาทตอทาน

:
:
:
:

20,900 บาทตอทาน
7,900 บาทตอทาน
27,900 บาทตอทาน
15,500 บาทตอทาน

พักหองเดี่ยวเพิ่ม : 12,900 บาทตอทาน
หมายเหตุ :* ราคาดังรายละเอียดดานลางทั้งหมด เปนเพียงการเสนอราคาเทานั้น ทั้งนี้ สถานะที่นั่งวางของตั๋วเครื่องบิน,
สถานะหองวาง, ราคาที่พ ัก, ราคาตั๋วเครื่องบิน, อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไมไดแ จงใหทราบลวงหนา
ทั้ง นี้ราคาและสถานะจะตองขึ้นกับ วันที่ลูกคาสงชื่อเขามาจองแลวเทานั้น (REAL TIME + CASE BY CASE ONLY)

วิธีการทําจอง
1. รับทําจองเพียง 3 ชองทางคือ สงเมลการจองผานระบบการจองทางหนาเว็บไซต ของ www.packagetourhongkong.com
หรือ ผานทาง Official Line Line ID: @Mileageair หรือสงทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เทานั้น
โดยระบุรายชื่อผูโดยสารทุ กทาน โดยมี คํานําหนาชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอรตเปนภาษาอังกฤษ
(ถาเปนเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปค.ศ.เกิด) พรอมระบุหัวขอการจอง THE MOST LUXURY PACKAGE และวันเดินทางที่ทานเลือ ก
2. ระบุจํ านวนหองพัก และประเภทหองพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู) ที่ต องการ
3. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอกลับได ( เบอรมือถือและอื่น ๆ )
4. เราจะตอบกลับ ใหเร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร-ศุกร 09.00-18.30 น., วันเสาร 09.00-14.00 น. )
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