(PKG-HKG003) PACKAGE HKG ไม่รวมตัว๋ พัก New World Millennium 5 ดาว***** ถึง 12 สิงหาคม 2560 เริ่มต้ น 6,900.-

Itinerary:
Day 1:
.....

Day 2:
เช้า

Day 3:
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรง
ประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุย่ (ลูกค้าเดินทางกลับที่พกั ด้วยตัวเอง)
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิม
(Hung Hom),ร้านยา,ร้านจิวเวอร์รี่)
(-/-/-)
เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ Lobby โรงแรมที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทาง “ ซิตทัี้ วร์ฮ่องกงครึ่งวัน
(วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom),ร้านยา,ร้านจิวเวอร์รี่)
แถมฟรี!!! บัตร Sky 100 (Observatory Deck) (ลูกค้าเดินทางกลับที่พกั ด้วยตัวเอง)
สาหรับซิตทัี้ วร์วนั ที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัด
รายการใดออกและไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้**
ฮ่องกง – อิสระ - ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean
Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม เพื่อนาท่านเดินทางสู่
สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั ่วโมง)
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.....
.....

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โรงแรม

วันเดินทาง

1 มี.ค. – 11 เม.ย.
3 พ.ค – 15 ก.ค.

ราคา
แพ็คเกจ / พักเดี่ยวเพิ่ม STANDARD
ท่าน (บาท) / ท่าน พักเพิROOM
่ม / ห้อง /
(1ห้องพัก 2 - 3 (บาท)
คืน (บาท)
ท่าน)

6,900.- 6,900.-

6,900.-

New World Millennium 12 เม.ย. – 2 พ.ค. 7,500.- 7,500.16 ก.ค. – 12 ส.ค.
Hotel 5 ดาว
Tsim Sha Tsui East

7,500.-

6-9/13-16/2730 เม.ย.

8,500.- 8,500.-

8,500.-

**เดินทางช่วง 20-21 มี.ค.60 มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 2,000 บาท/ห้อง/คืน
**เดินทางช่วง 16 ก.ค. – 12 ส.ค. 60 กรณีพกั ตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์
มีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
**เด็กไม่มีเตียงพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อห้อง ราคาเดียว 2,000 บาท/ท่าน
**เด็กมีเตียง ราคาเท่าผูใ้ หญ่
**เพิ่มอาหารเช้าที่โรงแรม 1,000 บาท / ท่าน / มื้อ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
 สาหรับแพ็คเกจนี้ ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้ นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
 ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
 ในการทาการจองจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต และต้องรอ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทาการโอนค่าใช้จ่าย
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าที่พกั 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
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 ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ตัง้ แต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว
จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิ
บาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
 สินน้ าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันที่มซี ิตี้ทัวร์)
หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนสารองที่นั ่งอีกครั้ง
 ราคานี้ ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

