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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 

MIX & SAVE เลือกวันที่เดินทางตามใจคุณ 
เลือกโรงแรมและจำนวนคืนเข้าพกัตามอัธยาศัย 
ฟรีอาหารเช้าแบบติ่มซำ + เพิ่มจำนวนคืนได้มากตามที่ต้องการ 
เลือกเอง …. ถูกกว่า                       

3 วนั 2 คนื 

 
เริม่ตน้ที ่

9,990 บาท 

     
ต๋ัวเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม 2 คืน รถรับ-ส่ง CITY TOUR 

 

ออกเดินทาง 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 
 

 

อิสระในการเลือกวันเดินทางและโรงแรม ได้ด้วยตัวท่านเอง 
ไม่ว่าโรงแรมไหนที่เลือก 

 เราบริการท่านด้วยรถรับส่ง ซิตี้ทัวร์รอบเกาะฮ่องกงและไกด์ทัวร์บรรยาย  
คัดสรรแต่โรงแรมคุณภาพ เน้นไปที่ทำเลในแหล่งช้อปปิ้ง  

กว่า 30 โรงแรม ให้คุณเลือก 
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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
รายละเอียดแพคเกจ 

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพ-ฮ่องกงโดย สายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์
2. ค่าภาษีสนามบินที่ฮอ่งกง และที่เมืองไทย 
3. โรงแรมที่พกัเริ่มตน้ท่ี 2 คืน เลือกโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั *ทา่นสามารถเพิ่มจ านวนคืนเขา้พกัไดเ้ป็นจ านวนคืนเทา่ที่ตอ้งการ* 

(ค่าใชจ้่ายในการเพิม่คืนเขา้พกักรุณาสอบถามโดยตรงจากเจา้หนา้ที่ของไมลเ์ลจ ) 
4. บรกิาร รถรบัส่งระหวา่งสนามบิน กบัโรงแรม  
5. แถมฟรี ซิตีท้วัรพ์าเที่ยวรอบเกาะฮ่องกงครึง่วนั พรอ้มไกดบ์รรยาย โปรแกรมสดุคุม้ ฟรีอาหารเชา้ตมิซ า (บางโรงแรม) 

เลือกไดร้ะหวา่ง 
โปรแกรม I : อาหารเชา้แบบติ่มซ า–วดักงัหนั–วดัหวงัตา้เซียน–วดัเจา้แมก่วนอิมฮองฮมั–โรงงานจวิเวลรีและรา้นหยก  
พิเศษ!! ซือ้บตัรนั่งกระเชา้นองปิงไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัตาชว่งบา่ย ราคาท่านละ 750 บาท 
(โรงแรมทีแ่ถมกระเชา้นองปิงช่วงบ่าย รายการซิตีท้วัร์จะเป็นแบบโปรแกรม I เท่านัน้) 
โปรแกรม II : โรงงานจวิเวลรี –วดักงัหนั–วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮมั–รีพลัสเ์บย ์
พิเศษ!! ซือ้บตัรนั่งกระเชา้นองปิงไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัตาชว่งบา่ย ราคาท่านละ 950 บาท 
 

ราคาตามรายละเอียดทัง้หมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่าน้ัน  
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีนั่งว่างของตั๋วเคร่ืองบิน หอ้งพกั ราคาท่ีพกั และราคาตั๋วเครื่องบิน ทัง้นีร้าคาและสถานะ

จะยืนยนัหลงัจากที่ลกูคา้ท าการส่งชื่อเขา้มาจองแลว้ (Real Time +Case by Case) 
 

เลือกเที่ยวบิน/วันเดินทาง  
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ 

กรุงเทพ - ฮ่องกง ฮ่องกง - กรุงเทพ 
HX  780 02.00 – 05.40  HX  767 02.00 – 04.00 

HX  762 04.40 – 09.00 HX  765 18.00 – 20.00 

HX  768 08.25 – 11.30 HX  779 20.40 – 22.50 

HX  772 11.25 – 15.30 HX  761 21.45 – 23.55 

HX  776 15.10 – 18.45   
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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 

เลือกโรงแรม 

โรงแรมแนะนำในแพคเกจ 

 Marco Polo, Cordis, The Mira     

 Panorama Park, Kimberley, Eaton, Prudential, 

 Best Western Grand, Nathan Hotel, Stanford Hil lview   

 Best Western Plus, City view, Metropark 

 Bridal Tea House Yaumatei, Hotel MK   
 

ท่านสามารถเลือกโรงแรมสำหรับแพ็คเกจนี้ได้ดังนี้  (ทกุโรงแรมมีไกดบ์รรยาย รถรบัส่งและแถมฟรีซิตีท้วัรร์อบเกาะ) 
หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาต่อท่าน ส าหรบัเดินทางตัง้แต่  2 ท่านขึน้ไป หากเดินทาง 1 ท่าน สามารถสอบถาม ค่าใชจ้่ายส่วนเพ่ิมเติมไดจ้ากพนกังานขาย 
UPDATE : 11 มิ.ย. 2562 

 

1. Rambler Oasis, Tsing Yi / O’ Hotel, Kowloon City  
** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 9,990 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,200 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 9,990 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  250 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 19-24 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  750 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

2. Bridal Tea House Hotel, Yaumatei  
ย่านเยาวมาเต๋ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเยาวมาเต๋ ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 30 มิ.ย. ราคาท่านละ 10,500 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,750 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
3. Royal View Hotel, Bay Bridge Lifestyle Retreat  
** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,290 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,400 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,290 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 19-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  850 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

4. Hotel Cozi-Oasis (Tsuen wan) / Hotel Cozi Resort (Tsuen Mun)  
** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,290 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,400 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,290 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 19-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  850 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

5. Panda Hotel, Regal Riverside  
ย่าน New Territories  ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,490 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,650 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,590 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 19-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

6. Goodrich Hotel  
ย่านจอรแ์ดน ใจกลางเมือง ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 30 มิ.ย. ราคาท่านละ 10,400 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  300 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 
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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
7. Silka Far East Hotel (Tsuen Wan) / Silka West Hotel (Tai Kok Tsui )  
 ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,700 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,750 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,700 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

8. Silka Seaview Hotel  
ย่านเยาวมาเต๋ ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,700 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,750 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,700 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

9. Sav Hotel (ย่านฮองฮัม) /, I Club Hotel (Ma Tau Wai)  
** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,490 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 10,650 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 10,590 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  280 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

10. Imperial Hotel   
ย่านจิมซาจุ่ย ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 09 – 18 มิ.ย./ 23 มิ.ย.– 11 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,750 บาท  

เดินทาง 19 มิ.ย. – 22 มิ.ย.  ราคาท่านละ 12,300 บาท  

เดินทาง 12 ก.ค. – 27 ก.ค. ราคาท่านละ 10,950 บาท  

เดินทาง 24 ก.ค. – 24 ส.ค. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน  
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โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
11. Travel Lodge Kowloon Hotel   
ย่านจอรแ์ดน ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 11 ก.ค. ราคาท่านละ 10,800 บาท  

เดินทาง 12 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 11,400 บาท  

เดินทาง 27 ส.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 10,800 บาท  

  

 

12 . Best Western Plus Kowloon Hotel ( Ramada Kowloon)  
ย่านจิมซาจุ่ย ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค.  ราคาท่านละ 10,990 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค.  ราคาท่านละ 11,300  บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย.  ราคาท่านละ 11,200 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

13. Stanford Hillview Hotel  
ย่านช้อปป้ิงช่ือดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 12,000 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

14. Stanford Mongkok Hotel  
ย่านมงก๊ก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 10,990 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 11,300 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,200 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
15. Metropark Mongkok Hotel   
ย่านมงก๊ก ปร๊ินซเ์อ็ดเวิรด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 10,990 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 11,300 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,200 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

16. The City view Hotel (Superior Room)  
ห้องซูพีเรียร ์ย่านเยาวมาเต๋ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 10,990 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 11,300 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,200 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

17. Kimberley Hotel  
ย่านช้อปป้ิงช่ือดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 12,000 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

18. Royal Pacific Hotel  
โรงแรมหรู ย่านจิมซาจุ่ย ริมอ่าวฮารเ์บอร ์(Hotel Wing)  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 11 ก.ค. ราคาท่านละ 12,050 บาท  

เดินทาง 12 ก.ค. – 25 ส.ค. ราคาท่านละ 12,500 บาท  

เดินทาง 01 – 17 ก.ย. / 23 – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 12,300 บาท  

เดินทาง 18 ก.ย. – 22 ก.ย. ราคาท่านละ 13,550 บาท  

  

 



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
19. The Kowloon Hotel  
โรงแรมหรู ย่านจิมซาจุ่ย ริมอ่าวฮารเ์บอร ์(Hotel Wing)  

เดินทาง 26 มิ.ย. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,350 บาท  

  

 

20. Eaton Smart Hotel  
ย่านช้อปป้ิงช่ือดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,950 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,150 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,950 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

21. Prudential Hotel  
ย่านจอรแ์ดน บนถนนนาธาน รถไฟฟ้าใต้ดิน ใกล้แหล่งช้อปป้ิงและร้านอาหาร ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,000 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,590 บาท  

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

22. Park Hotel  
ย่านจิมซาจุ่ย บนถนนนาธาน รถไฟฟ้าใต้ดิน ติดแหล่งช้อปป้ิงและร้านอาหาร ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,700 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,150 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,950 บาท x 

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
23.  The City view Hotel (Premier Room)   
ห้องพรีเมียร ์ย่านเยาวมาเต๋ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 12 ก.ค. ราคาท่านละ 11,750 บาท  

เดินทาง 13 ก.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,150 บาท  

เดินทาง 01 ก.ย. – 30 ก.ย. ราคาท่านละ 11,950 บาท x 

พิเศษ  ฟรีนั่งกระเชา้ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นั่งรถเปิดประทนุชมเมือง Open Top Bus ช่วงบ่าย   
*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ / 13-14 และ 17-21 ก.ย. มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน 
*  เดินทางเขา้พกั Peak Day 20-22 มิ.ย. มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  950 บาท ต่อท่านต่อคืน 

 

 

24. Marcopolo Prince Hotel  
โรงแรมหรูระดับ 4.5 ดาว ย่านช้อปป้ิงแบรนดเ์นมสุดหรู ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 15 ก.ค. ราคาท่านละ 14,200 บาท  

เดินทาง 16 – 24 ก.ค. / 28 – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 15,050 บาท  

เดินทาง 25 – 27 ก.ค. ราคาท่านละ 15,250 บาท x 

เดินทาง 01 ส.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 15,200 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  450 บาท ต่อท่านต่อคืน  

 

25. Marcopolo Gateway Hotel  
โรงแรมหรูระดับ 4.5 ดาว ย่านช้อปป้ิงแบรนดเ์นมสุดหรู ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 มิ.ย. – 15 ก.ค. ราคาท่านละ 14,650 บาท  

เดินทาง 16 – 24 ก.ค. / 28 – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 15,500 บาท  

เดินทาง 25 – 27 ก.ค. ราคาท่านละ 15,700 บาท x 

เดินทาง 01 ส.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 15,600 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  450 บาท ต่อท่านต่อคืน  

 

26. Marcopolo Hongkong Hotel  
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านช้อปป้ิงแบรนดเ์นมสุดหรู ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 23–24 มิ.ย. / 30 มิ.ย.– 01 ก.ค. ราคาท่านละ 13,600 บาท  

เดินทาง 27–29 มิ.ย. / 02–03 ก.ค. / 07–08 ก.ค. ราคาท่านละ 14,200 บาท  

เดินทาง 09 - 10 ก.ค. ราคาท่านละ 14,650 บาท  

เดินทาง 04–06 / 11–24 / 28–31 ก.ค. ราคาท่านละ 14,650 บาท  

เดินทาง 25 – 27 ก.ค. ราคาท่านละ 14,850 บาท x 

เดินทาง 01 ส.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 15,800 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  550 บาท ต่อท่านต่อคืน  

 



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
27. The Langham Hotel  
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านช้อปป้ิงช่ือดังจิมซาจุ่ย ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 01 ก.ค. – 31 ส.ค. ราคาท่านละ 12,990 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  1,100 บาท ต่อท่านต่อคืน  

 

28. The Mira Hotel  
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านช้อปป้ิงช่ือดังจิมซาจุ่ย ** ฟรี Wi-Fi  

เดินทาง 15 มิ.ย.–25 ก.ค. / 25 ส.ค.–02 ก.ย. ราคาท่านละ 13,450 บาท  

เดินทาง 26 ก.ค.–24 ส.ค. / 03–30 ก.ย. ราคาท่านละ 13,650 บาท  

*  เดินทางเขา้พกั วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  350 บาท ต่อท่านต่อคืน  

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 

รายการทัวร์ 

วันที ่ รายการ อาหาร 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 กรุงเทพ-ฮ่องกง    

2 ฮ่องกงซติีท้วัร ์ ●   

3 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     

 
รายละเอียดการเดินทาง :    

วันแรก กรุงเทพ-ฮ่องกง 

 
 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ก่อนเวลาเดินทางจริง 2-3  ชั่วโมง เขา้เช็คอินท่ีเคาเตอรส์ายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ ณ 

ประต ู6 ROW M ท าการตรวจบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง หลงัจากนัน้ ผ่านพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง  
 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (รบัประทานอาหารบนเครื่อง) 

 เดินทางถงึสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหมข่องฮ่องกง ท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกตา่งๆผ่านการตรวจสอบเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั ณ ประตู
ทางออก B จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

 

วันท่ีสอง ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ 

 
โปรแกรม I ไกดพ์รอ้มรถปรบัอากาศ น าท่านรบัประทานอาหารเชา้แบบติมซ า (1) สไตลก์วางตุง้ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้เดินทางสู่ วดัแชกงุ หรือท่ีรูจ้กักนัดใีนนาม วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนั วดันีม้กีงัหนัทองแดงที่เชื่อกนัว่าถา้



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชั่วรา้ยและน าแต่สิ่งดีๆ  มาให ้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกง และ  ชม
รา้นสมนุไพรจีน  เยี่ยมชม วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวดัที่มีอายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการ
เคหะ วดัแห่งนีข้ึน้ชื่อดา้นอิทธิฤทธิในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ จึงไดร้บัการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย 

 ส าหรบับางโรงแรม ทวัรจ์ะสิน้สดุลงครึง่วนัเชา้ น าท่านเดินทางไปยงัจมิซาจุ่ย จากนัน้อิสระตามอธัยาศยั ...   

 ส าหรบัทวัร์ช่วงบ่าย (สทิธิพเิศษนีเ้ฉพาะบางโรงแรม รบกวนสอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้) หรือในกรณีทีท่่านตอ้งการ
เพิ่มทวัร์ช่วงบ่าย ท่านสามารถซือ้เพิ่มไดท่้านละ 750 บาท  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
คาบสมทุรฮ่องกงที่ยาวที่สดุในโลก เพื่อนั่งกระเชา้ Ngong ping 360  จากตงชงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที 
ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ท่ี 
1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตรอิสระใหท้่านนมัสการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรยีกวา่พระใหญ่
ลนัเตา รวมทัง้ใหท้า่นไดอ้ิสระ ชอ็ปป้ิง  ที่หา้งดงั Citygate Outlet Mall อิสระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั 
OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit,  Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น 
Burberry ก็มใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้อสิระจนไดเ้วลาประมาณ 18:30 น. ออกจาก Citygate และน าทา่นเดินทางไปยงั
บรเิวณจมิซาจุ่ย จากนัน้ใหท้่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัดว้ยตวัเอง 
หมายเหต ุ:  ท่านสามารถซือ้เพิม่ ต่อจากโปรแกรมซิตีท้วัร์คร่ึงวนัเชา้ไดใ้นราคาเพยีงท่านละ 750 บาท   โดยทา่น
จะตอ้งเขา้ร่วมโปรแกรมซิตีท้วัร์คร่ึงวนัเชา้ดว้ย  

 
วันสุดท้าย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย พรอ้มกบั ณ บรเิวณ Lobby ของโรงแรม  

กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางออกจากฮ่องกง โดยสายการบิน  Hong Kong 
Airline  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 
หากท่านต้องการเพ่ิมทัวร์เสริมต่างๆ 

อาทิเช่น ทัวร์มาเก๊าพร้อมอาหารเที่ยว หรือ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน หรือ ทัวร์เสินเจ้ิน  
สามารถกระทำได้โดยการเปลี่ยนซิตี้ทัวร์รอบเกาะฮ่องกงครึ่งวัน 

มาใช้วันที่สามของการเดินทาง 



 
 

 
 
 

 

  

 

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120               “Your Best Hong Kong Trip Producer”  

โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) 
วิธีการจอง :    

1. ส่งเมล รายชือผูโ้ดยสารทกุทา่น โดยมี ค าน าหนา้ชื่อ + ชื่อ + นามสกลุ สะกดตามพาสปอรต์เป็นภาษาองักฤษ  

(ถา้เป็นเด็กกรุณาระบวุนั เดือนและปี ค.ศ.เกิดดว้ย) มาที่ mileage-air2@hotmail.com หรือ  

ที่แฟกซ ์02-294-5595 หรือจองผ่านระบบการจองทางหนา้เวปไซต ์www.packagetourhongkong. 

2. ระบวุนัเดินทางไป-กลบั, ชื่อโรงแรมที่ตอ้งการ, จ านวนหอ้งพกั และประเภทหอ้งพกัที่ตอ้งการ 

3. ระบเุบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อกลบัได ้( เบอรม์ือถือและอื่น ๆ ) 

4. ทางเราจะตอบกลบัใหเ้รว็ที่สดุ ภายในวนัและเวลาท าการ   

http://www.packagetourhongkong/

