แพ็คเกจ ห้ องพัก ฮ่ องกง 3 วัน
Period : Now - 10 กรกฎาคม 2560
โปรแกรม การเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
..................

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง
ถึงสนามบิน Check Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออกประตู " Exit B"
เจ้าหน้าที่ ถือป้ าย ........... รอรับท่าน นาเข้ าสู่ ทพี่ กั ....................
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ + ฟรี 3 รายการให้ ท่านเลือก
รั บประทานอาหารเช้ า แบบติม่ ซ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อ รู้ จกั กันดีในนาม แชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน วัดนี้ มีกงั หันทองแองที่เชื่อกันว่า
ถ้าหมุน กังหันแล้ว จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ ายและนาสิ่ งดีๆ เข้ามาในชีวิต
เยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์ รี่ ที่ข้ นึ ชื่อของฮ่องกง จี้ แหวน กังหัน ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฮ่องกง และประเทศไทย
พร้ อมชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นสิ้นค้า โอท็อป ท้องถิ่น ที่รู้จกั กันในนาม ผีเซี๊ย หยกที่เชื่อกันว่า กินไม่รู้จกั ถ่าย
รับอย่างเดียวไม่คาย
จากนั้นนาท่านไหว้พระ ที่ วัดหวังต้าเซี ยน เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พกั อาศัย
ของการเคหะ วัดแห่ งนี้ข้ นึ ชื่อด้านอิทธิฤทธิในการดูแลรักษาโรคภัยใขเจ็บ จึงได้ รับการนับถือเป็ นพิเศษ
จากบรรดาคนป่ วยทั้งหลาย

เลือกได้ 1รายการเท่ านั้น
ฟรี ที่ 1

ฟรี ที่ 2

ฟรี ที่ 3

วันทีสามของการเดินทาง

ฟรี!! นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
คาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ ง โดยประมาณ 25 นาที
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่ า้ นนองปิ ง
นาท่านสักการะองศ์พระใหญ่วดั โป่ หลินบนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ
พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่ วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยูด่ า้ นบน
ฟรี!! นาท่าน นัง่ รถ Open Top Bus Tour : นัง่ รถรอบเกาะเกาลูน ชมทัศนี ยภ์ าพตลอดสองข้างทางผ่านรถ
เปิ ดหลังคา ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จะสิ้นสุ ดลงที่ตลาด เลดี้ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ฟรี !! ซิมการ์ ด มูลค่า 48 HKD รับหลัง ซิ ต้ ที วั ร์
สมควรแก่ เวลา นาท่ านกลับสู่ ย่าน โอเชี่ยนเทอร์ มินอล นาเข้ าสู่ ทพี่ กั ................................. ด้ วยตัวเอง
อิสระ-ฮ่ องกง -กรุ งเทพฯ
อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นาท่านเดินทางสุ่สนามบิน

โรงแรมทีพ่ กั Hotel 36 ** No Extra Bed * / Cruise Hotel * Kowloon City / Silka Far East *Tsuen Wan
ช่วงเวลาเดินทาง

Free Wifi

3 มกราคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม - 10 กรกฏาคม

ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1/2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

พักท่ านเดียว

เสี ยเพิ่ม

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 2 ท่ าน)

ห้ องละ

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 3 ท่ าน)

ห้ องละ

3,499
3,499
2,500
2,900
2,900
3,800

3,999
3,999
2,500
3,000
3,000
4,000

3,499
3,499
2,500
2,900
2,900
3,800

กรณีพกั ตรงกับคืน วันศุกร์ และ วันเสาร์ เพิ่ม:
ห้ อง 2 ท่ าน เพิม 500 บาท/ห้ อง/คืน
Surcharge : 6-8 , 12-15,19-22 , 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม เพิ่ม 500 บาท / ห้ อง / คืน (ห้ อง 2 ท่ าน) : เพิ่ม 800/ห้ อง/คืน (3 เตียง)
Panda Hotel / West Hotel @Jordan / MK Hotel @ Mongkok / Silka Seaview @ yau Ma Tei Free Wifi

โรงแรมทีพ่ กั

Silka West @ Tai kok Tsui / Goodrich Hotel * No Ex-Bed
ช่วงเวลาเดินทาง

Free Wifi

3 มกราคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม - 10 กรกฏาคม

ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1/2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

พักท่ านเดียว

เสี ยเพิ่ม

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 2 ท่ าน)

ห้ องละ

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 3 ท่ าน)

ห้ องละ

3,888
3,888
2,500
3,000
3,000
4,100

4,555
4,555
2,500
3,500
3,500
4,600

3,888
3,888
2,500
3,000
3,000
4,100

กรณีพกั ตรงกับคืน วันศุกร์ และ วันเสาร์ เพิ่ม:
ห้ อง 2 ท่ าน เพิม 500 บาท/ห้ อง/คืน : ห้ อง 3 ท่ านเพิ่ม 800 บาท/ห้ อง/คืน
Surcharge : 6-8 , 12-15,19-22 , 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม เพิ่ม 1000 บาท / ห้ อง / คืน (ห้ อง 2 ท่ าน) : เพิ่ม 1500 /ห้ อง/คืน (3 เตียง)
โรงแรมทีพ่ กั Rosedale Kowloon Hotel / Metropark Mongkok / /Royal Park Hotel /

Free Wifi

The City View -Economy / Hotel SAV @ Hung hum

Free Wifi

L'Nina Hotel
ช่วงเวลาเดินทาง

3 มกราคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม - 10 กรกฏาคม

5,299
5,299
2,500
4,300
4,300
6,000

5,599
5,599
2,500
4,500
4,500
6,300

5,299
5,299
2,500
4,300
4,300
6,000

ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

พักท่ านเดียว

เสี ยเพิ่ม

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 2 ท่ าน)

ห้ องละ

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 3 ท่ าน)

ห้ องละ

กรณีพกั ตรงกับคืน วันศุกร์ และ วันเสาร์ เพิ่ม:

ห้ อง 2 ท่ าน เพิม 500 บาท/ห้ อง/คืน : ห้ อง 3 ท่ านเพิ่ม 800 บาท/ห้ อง/คืน

Surcharge : 6-8 , 12-15,19-22 , 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม เพิ่ม 1800 บาท / ห้ อง / คืน (ห้ อง 2 ท่ าน) : เพิ่ม 2,500 /ห้ อง/คืน (3 เตียง)

โรงแรมทีพ่ กั Prudential Hotel / Park Hotel // City View -Premier

Free Wifi

Kimberley Hotel (No Free Wifi)

No Free Wifi

ช่วงเวลาเดินทาง

3 มกราคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม - 10 กรกฏาคม

ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

พักท่ านเดียว

เสี ยเพิ่ม

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 2 ท่ าน)

ห้ องละ

พักเพิ่ม คืนละ (ห้ องละ 3 ท่ าน)

ห้ องละ

5,499
5,499
2,500
4,700
4,600
6,500

6,288
6,288
2,500
5,200
5,200
7,900

5,499
5,499
2,500
4,700
4,600
6,500

กรณีพกั ตรงกับคืน วันศุกร์ และ วันเสาร์ เพิ่ม:
ห้ อง 2 ท่ าน เพิม 800 บาท/ห้ อง/คืน : ห้ อง 3 ท่ านเพิ่ม 1100 บาท/ห้ อง/คืน
Surcharge : 6-8 , 12-15,19-22 , 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม เพิ่ม 1800 บาท / ห้ อง / คืน (ห้ อง 2 ท่ าน) : เพิ่ม 2,500 /ห้ อง/คืน (3 เตียง)

หมายเหตุ

เงื่อนไข

1.กรณี พกั ตรงกับ วันศุกร์ และวันเสาร์ : เสี ยเพิ่ม
2.กรณี พกั ตรงกับวันที่ที่กาหนด ในแฟร์ เซอร์ ชาร์ ท เก็บเพิ่มตามเวลาดังกล่าว
3.กรณี ไม่เดินทัวร์ วันที่สอง เพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
4.ราคานี้ไม่รวมทิป วันที่สอง ท่านละ 50HKD/คน
5.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เริ่ มต้น 08.00-22.00 น. กรณี ไม่ตรงเวลาที่กาหนด เพิ่ม 700 บาท/ ท่าน/เที่ยว
เดินทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึน้ ไป // กรณีชาระเงินค่ าห้ องแล้ วไม่ สามารถยกเลิก เปลี่ยนชื่อและวันเดินทางใดๆทั้งสิ้น

กรณี ซื้อ ทัวร์ เพิ่มเติม
ดิสนีย์แลนด์ ครึ่ ง หรื อเต็มวัน ท่านละ 3,200 บาท เด็กต่ากว่า 11 ปี ท่านละ 2,800 บาท (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
โอเชี่ยนปาร์ ค เต็มวัน ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ากว่า 11 ปี ท่านละ 2,200 บาท / เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ขาไปส่ง - ขากลับกลับเอง)
โอเชี่ยนปาร์ ค ครึ่ งวัน บ่าย ท่านละ 2,400 บาท เด็กต่ากว่า 11 ปี ท่านละ 1,800 บาท (ครึ่ งบ่ายวันที่สองหลังจากซิ ต้ ที วั ร์ )/ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ขากลับกล
พระใหญ่ (โดยรถบัส) ท่านละ 1,500 บาท เด็กต่ากว่า 11 ปี ท่านละ 1,500 บาท (ครึ่ งบ่ายวันที่สองหลังจากซิ ต้ ที วั ร์ )/ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
มาเก๊ า 1 วัน ทัวร์ (ตัว๋ เรื อไปกลับ ,รถรับ 1 รอบจาก โรงแรมไปท่าเรื อ ,วัดอาม่า,วิหารเซ็นต์ปอล,เซนาโด้แสควร์ ,ร้ านขนม 1 ร้ าน,อาหารเที่ยง 1 มื้อ
ไกด์องั กฤษ,อิสระ ที่เวนเชี่ยน ลูกค้าเดินทางโดยรถชัตเตอร์ บสั ของโรงแรม สู่ ท่าเรื อและ กับ โรงแรมเอง ผูใ้ หญ่ /เด็ก ท่านละ 3,500 บาท
เด็กต่ากว่า 2 ขวบ (INF) ท่านละ 1,800 บาท : ไม่รวมทิป 50 HKD / 1 ท่าน
รวมรถรับส่ ง ไปกลับ // รถเป็ นลักษณะจอยกับท่านผูโ้ ดยสารท่านอื่น

* * กรุณาแจ้ งลูกค้ าเกี่ยวกับการพบเจ้ าหน้ าที่ ที่สนามบินฮ่ องกง ดังนี้
1.หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immegration) และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
2.เดินออก ประตูทางออก Exit B

3.สังเกต เสาเลขที่ .... (จะมีป้ายรับ)
4.เจ้าหน้าที่สนามบินคอยต้อนรับท่านและเช็คชื่อ ณ บริ เวณเสาเลขที่ ...
5.เจ้าหน้าที่นาท่านมาส่งที่รถเพือ่ เก็บกระเป๋ าและรอรถออกเดินทาง (ใช้เวลารอประมาณ 30 นาที)
6.(สาหรับแพ็คเกจทัวร์ ) เมื่อถึงที่พกั ลูกค้านากระเป๋ าลงจากรถและเช็คอินด้วยตนเอง โดย PASSPORT
7.กรุ ณาแจ้งลูกค้าเพือ่ เตรี ยมเงินจานวนหนึ่ง หรื อ บัตรเครดิต เพือ่ ไว้ทาการ
การันตีคียก์ าร์ด กับทางโรงแรมใน วันที่ เช็คเอาท์ทางโรงแรมจะทาการคืนเงินให้เต็มจานวน***

ป (ขากลับกลับเอง)

บาท

