รหัสทัวร์ : THH5-PKG-HK-3JAN-28FEB18H

เดินทางตั้งแต่ วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาเริม่ ต้น 3,500 บาท/ท่าน
Itinerary:
Day 1:
สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-)
.....
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับ
ท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เพื่อฝากกระเป๋า
ที่ Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พกั หลัง 14.00 น. เป็ นต้นไป
หากผูเ้ ดินทางถึงก่อนเวลาสามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ ก่อนได้
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุย่ (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ ง และกลับที่พกั
ด้วยตัวเอง)

Day 2:
เช้า

Day 3:
เช้า

.....
.....
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ฮ่องกง - ซิตทัี้ วร์ฮ่องกง (ติม่ ซา/-/-)
เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทาง ซิตทัี้ วร์ฮ่องกง วัด
หวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่
แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลนั เตา ขึ้ นกระเช้านองปิ ง (Normal Cabin) เพื่อ
สัมผัสประสบการณ์อนั น่าตืน่ เต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขา
สูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25
นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้ นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิ ด
ปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ ออานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
การเดินทางเป็ นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านองปิ งและรับกลับมาส่งย่าน
จิมซาจุย่ ลูกค้าเดินทางกลับที่พกั ด้วยตัวเอง)สาหรับซิตทัี้ วร์วนั ที่ 2 ของการ
เดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่
สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายไทย
ฮ่องกง – อิสระ - ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
ฮ่องกง-อิสระ ให้ทา่ นอิสระช้อปปิ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่
Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า
700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม เพื่อนาท่าน
เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั ่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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โรงแรม

วันเดินทาง

พักเพิ่ม /
พั
ก
เพิ
ม
่
/
ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ห้อง / คืน ห้อง /
แพ็คเกจ / / ท่าน Twin Room คืน Triple
ท่าน (บาท) (บาท)
Room
(บาท)
(บาท)

3 ม.ค.–28 ก.พ. 3,500.- 3,000.- 3,000.- 3,500.Cruise Hotel
@Kowloon City
(Free Wifi)

โรงแรม

 พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 500 บาท/
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 750 บาท/ห้อง/คืน
สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
เตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
ท่าน
พักเพิ่ม /
พั
ก
เพิ
ม
่
/
ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ห้อง / คืน ห้อง /
วันเดินทาง
แพ็คเกจ / / ท่าน Twin Room คืน Triple
ท่าน (บาท) (บาท)
Room
(บาท)
(บาท)

Panda Hotel
3 ม.ค.–28 ก.พ. 3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,200.(Free Wifi)
Hotel MK @ Mong
Kok (Free Wifi)
West Hotel @Jordan  พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 500 บาท/
(Free Wifi)
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 750 บาท/ห้อง/คืน
Goodrich Hotel * No
Extra Bed (Free Wifi)
สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
Silka Far East@Tsuen  พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
Wan (Free Wifi)
เตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
Silka West @Taikok
ท่าน
Tsui (Free Wifi)
โรงแรม

Regal Riverside Hotel
(Free Wifi)
Harbour Plaza 8
Degree (Free Wifi)
Silka Seaview @Yau
Ma Tei (Free WIfi)

วันเดินทาง

พักเพิ่ม /
พั
ก
เพิ
ม
่
/
ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ห้อง / คืน ห้อง /
แพ็คเกจ / / ท่าน Twin Room คืน Triple
ท่าน (บาท) (บาท)
Room
(บาท)
(บาท)

3 ม.ค.–28 ก.พ. 4,500.- 4,000.- 4,000.- 5,000. พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 500 บาท/
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 750 บาท/ห้อง/คืน
สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
เตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
ท่าน
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โรงแรม

วันเดินทาง

พักเพิ่ม /
พั
ก
เพิ
ม
่
/
ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ห้อง / คืน ห้อง /
แพ็คเกจ / / ท่าน Twin Room คืน Triple
ท่าน (บาท) (บาท)
Room
(บาท)
(บาท)

3 ม.ค.–28 ก.พ.
4,900.- 4,500.- 4,500.- 5,500.City View
Economy
(Free Wifi)
Metropark Mong  พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 1,000 บาท/
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 1,500 บาท/ห้อง/
Kok (Free Wifi)
Rosedale
คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
Kowloon
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 3,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
(Free Wifi)
เตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 5,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ
3 ท่าน
โรงแรม

วันเดินทาง

พักเพิ่ม /
พั
ก
เพิ
ม
่
/
ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ห้อง / คืน ห้อง /
แพ็คเกจ / / ท่าน Twin Room คืน Triple
ท่าน (บาท) (บาท)
Room
(บาท)
(บาท)

Prudential Hotel 3 ม.ค.–28 ก.พ.
5,500.- 4,900.- 4,900.- 5,900.(Free Wifi)
Park Hotel
(Free Wifi)
 พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 1,000 บาท/
Kimberley Hotel
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 1,500 บาท/ห้อง/
(Free Wifi)
Cityview-Premier
คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
(Free Wifi)
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 3,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
Eaton Hotel
เตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 5,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ
(Free Wfi)
3 ท่าน
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ข้อกาหนดและเงื่อนไข

 สาหรับแพ็คเกจนี้ ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้ นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 คืน
 ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
 ในการทาการจองจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต
และต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทาการโอนค่าใช้จา่ ย
 ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผูใ้ หญ่
 ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไม่มีเตียงพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคา2,000บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าที่พกั 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
 (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ตัง้ แต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว
จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 % (ในกรณีที่ตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิ
บาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
 สินน้ าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)
หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนสารองที่นั ่งอีกครั้ง
 ราคานี้ ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

