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ราคาเริม
่ ตน

7,777

บาทตอทาน

เที่ยวฮองกง ในราคาสุดประหยัด!! ที่ www.packagetourhongkong.com เทานั้น

แพ็คเกจทองเที่ยวเชิงอิสระ 3วัน 2คืน ราคาสุดคุม!!

ขอพร 3 วัดดัง วัดแชกุง หมุนกังหันนําโชค แก้ปีชง, เจ้ าแม่ กวนอิมฮังฮฮม
นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม เจ้ าแม่ ทบั ทิม ริมทะเล
โดยสายการบิ
โดยสายการบินฮองกงแอรไลน (HX)
(HX)
อิสระเลือกวันทีเ่ ดินทาง และสามารถเพิม
่ จํานวนคืนเขาพักไดตามใจคุณ

** เดินทางตังแต่ วนั นี – มีนาคม
แพคเกจนีประกอบไปด้วย
.ตัวเครื องบินไปกลับ กรุ งเทพ-ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
ออกจากกทม. HX762 03.20-07.05, HX780 04.00-08.05,
HX768 08.50-12.40, HX772 11.10-15.05
HX776 15.10-18.55
กลับจากฮ่องกง HX112 .34- 3. 4, HX152 1.44- 6. 2
HX116 7 .42-78. 4, HX15 78.24-4 .24
HX151 47.44-43. 4

**

2. ภาษีสนามบินทั<งทีประเทศไทยและประเทศฮ่องกง
3. รถรับส่ ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
4. โรงแรมทีพัก จํานวน 7 คืน ตามโรงแรมทีท่านเลือก
5. แถมฟรี ซิต< ีทวั ร์ครึ งวัน พร้อมไกด์บรรยายไทย –
REPULSE BAY, วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณ GUAN IM TEMPLE
HUNG HOM, วัดกังหัน CHE KUNG TEMPLE, โรงงานจิวเวอรี ,
อิสระช้อปปิ< งย่านจิมซาจุ่ย

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดิ
แรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – ฮองกง (อิสระ )
เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ลวงหนากอนเวลาเดินทาง 3 ชม. เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและ
กระเปาเดินทางดวยตนเอง (ไมมีเจาหนาที่) ที่เคาเตอรสายการบินฮองกงแอรไลน ประตู 5 ROW “K” เดินทางถึงสนามบิน
Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ทาอากาศยานนี้ เปนทาอากาศยานแหงใหมของฮองกงที่ทันสมัยดวย เทคโนโลยีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ผานการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขาเมืองแลว พบเจาหนาที่คอยตอนรับ จากนั้น
เดินทางเขาสูที่พักที่ทานเลือกดวยรถโคชปรับอากาศ พักผอนตามอัธยาศัย
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วันทีส
่ องของการเดินทาง : City Tour สุดคุม : Repulse Bay, Guan Im Temple Hung Hom, Che Kung Temple,
เชา

ไกดพรอมรถปรับอากาศ นําทานเดินทางสูอ
อา วรีพล
ั สเบย (Repulse bay) นมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากองคเจาแม
กวนอิมและเจาแมทับทิม เพื่อเปนศิริมงคล จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแชกุง หรือที่รูจักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัด
กังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให นําทาน จากนั้นจะพาทานไป
ยัง วัดเจาแมกวนอิมทีฮ
่ งั ฮอม ซึง่ เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ.1873 เปนวัดเจาแมกวนอิมที่คนฮองกงนับถือมาก
แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ขึ้นชื่อวาแมนสุดๆ นอกจากการสักการะขอพรแลว
ที่วัดแหงนี้ยังมีพิธีขออั่งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิ
โรงงานจิวเวล
เวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮองกง ทัวร
จะสิ้นสุดลงครึ่งวันเชา และนําทานเดินทางไปยังจิมซาจุย จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยในยานจิมซาจุย
-ทานสามารถเลือกซือ
่ ด
ั โปวหลิน เกาะลันตา พรอม
้ ทัวรชวงบาย พาไปนัง่ กระเชานองปง เพือ
่ นมัสการ BIG BUDDHA ทีว
อิสระช็อปปง ที่หา ง CITYGATE OUTLET โดยมีค
คา ใชจายเพิม
่ ทานละ 950 บาท // เดินทางกลับทีพ
่ ักดวยตนเอง

หมายเหตุ : -บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ั ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี หากไมสามารถเดินทางไปทองเทีย
่ วตามโปรแกรมได เชน พายุเขา,
-บริษท
สภาพอากาศไมด,ี ปรับปรุงซอมแซม
วันสุดทายของการเดินทาง : อิสระชอปปง – ฮองกง – กรุงเทพฯ (อาหารอิสระ)
อิสระชอปปงยานถนนนาธานมีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู
สนามบินฮองกง เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราคาบริการ
- เลือกโรงแรมระดับ 3 ดาว ราคาเริ่มตน 7,777 บาทตอทาน
BEST WESTERN GRAND HOTEL

BEST WESTERN PLUS KOWLOON SILKA SEAVIEW HOTEL

- เลือกโรงแรมระดับ 4 ดาว ราคาเริ่มตน 8,888 บาทตอทาน
PANORAMA HOTEL

HOLIDAY INN GOLDEN MILE
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- เลือกโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาเริม
่ ตน 9,999 บาทตอทาน
THE MIRA HOTEL

THE LUXE MANOR HOTEL

CORDIS HOTEL

หมายเหตุ : ราคาตามรายละเอียดทัง้ หมดเปนเพียงการเสนอราคาเทานัน
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ขึ้นอยูกับสถานะที่นั่งวางของตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่พัก ทั้งนี้ราคาและสถานะจะ
ยืนยันหลังจากที่ลูกคาทําการสงชื่อเขามาจองแลวเทานั้น (Real Time + Case by Case)

วิธก
ี ารทําจอง
1. รับทําจองเพียง 3 ชองทางคือ สงเมลการจองผานระบบการจองทางหนาเว็บไซต ของ www.packagetourhongkong.com
หรือ ผานทาง Line Official ID : @mileageair หรือสงทางอีเมล mileagemileage-air2@hotmail.com เทานั้น โดยระบุรายชื่อผูโดยสาร
ทุกทาน โดยมี คํานําหนาชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอรตเปนภาษาอังกฤษ (ถาเปนเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปค.ศ.เกิด)
พรอมระบุหัวขอการจอง HONG KONG SELECTED + วันเดินทางที่ทานเลือก และโรงแรมที่ทานเลือก
2. ระบุจํานวนหองพัก และประเภทหองพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู) ที่ตองการ
3. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอกลับได ( เบอรมือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ใหเร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร - ศุกร 09.00 -18.30 น., วันเสาร 09.00 -14.00 น. )

