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วันทีห่ นึ่ง

สนามบินสุ วรรณภูมิ –ฮ่ องกง

.....

เดินทางถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ตรงประตู
ทางออก “Exit B” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เพื่อฝากกระเป๋ าที่ Lobby โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านช้
อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย (ลูกค้ าเดินทางกลับทีพ่ กั ด้ วยตัวเอง)

วันทีส่ อง

ฮ่ องกง – ซิตีท้ วั ร์ ฮ่องกงครึ่งวัน

เช้ า

เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทาง “ ซิตที้ วั ร์ ฮ่องกงครึ่งวัน ”
(วัดหวังต้ าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้ านหยก,ร้ านจิวเวอร์ รี่)
แถมฟรี!!! บัตร Open Top Bus (ลูกค้ าเดินทางกลับทีพ่ ักด้ วยตัวเอง)
สาหรับซิตที้ วั ร์ วนั ที่ 2 ของการเดินทาง ต้ องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่ สามารถตัดรายการใดออกและไม่
สามารถรีฟันคืนเงินได้ *

วันทีส่ าม

ฮ่ องกง – อิสระ - ส่ งสนามบินฮ่ องกง

เช้ า

ให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง (นัด
ล่วงหน้ าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ

.....

(HD) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตัว๋ ) วันที่ – 30 มิ.ย. 58 เริ่ มต้น 3,900
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เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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โรงแรม

Panda Hotel
Hotel MK (Free Wifi)

โรงแรม

วันเดินทาง

ราคาแพ็คเกจ /
ท่ าน (บาท)

พักเดี่ยวเพิม่ /
ท่าน (บาท)

STANDARD ROOM
พักเพิม่ / ห้ อง / คืน (บาท)

04ม.ค. – 14 มี.ค.

3,900.-

3,000.-

3,000.-

15 มี.ค. – 30 มิ.ย.

4,500.-

4,000.-

4,000.-

 พักตรงคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
 ช่วง 20-26 กุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท/ห้อง/คืน

 ช่วง 12-16 /19-22 /26-30 เมษายน และ 1-5 พฤษภาคม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
STANDARD ROOM
ราคาแพ็
ค
เกจ
/
พั
ก
เดี
ย
่
วเพิ
ม
่
/
วันเดินทาง
พักเพิม่ / ห้ อง / คืน
ท่ าน (บาท) ท่ าน (บาท)
(บาท)
04ม.ค. – 14 มี.ค.

Metropark Mongkok
(Free Wifi)
Harbour Plaza 8
15 มี.ค. – 30 มิ.ย.
Degrees
(Free Wifi)

4,900.-

3,900.-

3,900.-

5,500.-

4,500.-

4,500.-

 พักตรงคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
 ช่วง 20-26 กุมภาพันธ์ /12-16 /19-22 /26-30 เมษายน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาท/ห้อง/คืน

โรงแรม

 ช่วง 27-29 มีนาคม /1-5 พฤษภาคม มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
STANDARD ROOM
ราคาแพ็
ค
เกจ
/
พั
ก
เดี
ย
่
วเพิ
ม
่
/
วันเดินทาง
พักเพิม่ / ห้ อง / คืน
ท่ าน (บาท) ท่ าน (บาท)
(บาท)
04ม.ค. – 14 มี.ค.

5,500.-

4,500.-

Prudential Hotel
15 มี.ค. – 30 มิ.ย.
6,500.5,500.Park Hotel
Kimberley Hotel
The City view-premier
 พักตรงคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
(Free Wifi)

4,500.5,500.-

 ช่วง 19-24 กุมภาพันธ์/11-16/19-22/26-30 เมษายน มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 3,000 บาท/ห้อง/คืน
 ช่วง 3-7 / 26-29 มีนาคม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/ห้อง/คืน

 ช่วง 1-5 พฤษภาคม มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 2,000 บาท/ห้อง/คืน
(HD) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตัว๋ ) วันที่ – 30 มิ.ย. 58 เริ่ มต้น 3,900
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
 สาหรับแพ็คเกจนี้ตอ้ งเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
 ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
 ในการทาการจองจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ ต และต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน
สถานะ ก่อนทาการโอนค่าใช้จ่าย
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าที่พกั 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 ค่ารถรับส่ ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (ตารางเวลารถรับส่ ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ตั้งแต่ เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่ วงเวลาดังกล่าว จ่ ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท / เทีย่ ว)
 ซิ ต้ ีทวั ร์ ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก,
ฯลฯ
 สิ นน้ าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันที่มีซิต้ ีทวั ร์ )

ค่าซัก รี ด

หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรุ ณาเช็ คกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนสารองทีน่ ั่งอีกครั้ง
 ราคานีย้ กเว้ นช่ วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

(HD) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตัว๋ ) วันที่ – 30 มิ.ย. 58 เริ่ มต้น 3,900
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