
                                         ไมล์เลจแอร์แอนด์แทรเวล   1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120  
                                          eMail: info@mileageair.com, mileage-air@hotmail.com    โทร 02-2945594  แฟกซ์ 02-2945595 

              โปรโมช่ันสุดคุ้มเทีย่วฮ่องกง-เสินเจิน้ “ZAP ZAP” 

www.packagetourhongkong.com  “Your Best Hong Kong Trip Producer”    ใบอนุญาตน าเท่ียวเลขท่ี 11/08596 

เท่ียวครบสูตร 2 เมือง พกัฮ่องกง 1 คืน พกัเสินเจิน้ 1 คืน 
เท่ียวสองเมืองระดบัโลกในราคาสุดประหยดั!!! ท่ี www.packagetourhongkong.com  

พกัผอ่นพร้อมช็อปป้ิง ท่ีสุดยอดแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก ท่ีเกาะฮ่องกง และเท่ียวเมืองเสินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน  
รับประกนัราคาสุดประหยดั คุม้ค่าพิเศษกวา่ใคร!!! 

แพค็เกจท่องเท่ียวเชิงอิสระฮ่องกง-เสินเจ้ิน 3 วนั 2 คืน เลือกวนัท่ีดีท่ีสุดของเดือนให้ ในราคาสุดคุม้!!! 

บิน HONGKONG AIRLINES พกัโรงแรม HONGLILAI 4* ที่เสินเจิ้น  

  และพกัโรงแรม KIMBERELY 4*  ทีฮ่่องกง 
 ฟรีอาหาร 6 มื้อ , พาไหว้พระฮ่องกง, พาเที่ยวเสินเจ้ิน พร้อมดูโชว์สุดอลังการ, ฟรีวีซ่าจีน      

 
 
 
 
 
 
 
 

   ** เดินทางวันที่ 22-24 ก.พ. / 14-16, 21-23 มี.ค. 2563**       

ราคารวมภาษีแล้ว เร่ิมต้น ท่านละ 8,500 บาท 

 

รายละเอยีดการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮ่องกง-เสินเจิน้ (อิสระ) ซิตีท้ัวร์ฮ่องกงสุดคุ้ม – ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN     
 
 

 

ล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมเอกสารเพื่อท าการเช็คอิน ตรวจบตัรโดยสารและกระเป๋า
เดินทางดว้ยตนเอง ท่ีบริเวณทางเขา้ประตูหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)                                       
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX 762   
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวสัดิภาพ ท่าอากาศ Chek Lap Kok เป็นท่าอากาศยานแห่งใหมข่องฮ่องกงท่ี  ทนัสมยัดว้ย  
เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ผา่นการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขา้เมืองแลว้ พบ เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ         
ณ ประตูทางออก B สังเกตป้าย  MILEAGE AIR & TRAVEL  
รับประทานอาหารเช้า แบบติมซ า สไตล์กวางตุ้งแท้ อาทิ โจ๊ก ขนมจีบ ซาลาเปา ท่ีภัตตาคารท้องถิ่น(1)  
จากนั้นน าทุกท่าน นมสัการเทพเจา้แห่งสุขภาพดีท่ีวดั หวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)  และนมสัการเจา้พ่อแชกุง  เพื่อขอพร

แพคเกจนีป้ระกอบไปด้วย 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพ-ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์    
     ออกจากกรุงเทพ HX 762 02.50-06.40   
     ออกจากฮ่องกง   HX779 : 21.05-23.10 
2. ภาษีสนามบินทั้งท่ีประเทศไทยและประเทศฮ่องกง 
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน 
4. โรงแรมท่ีพกั จ านวน 1 คืน ท่ีโรงแรม HONGLILAI เมืองเสินเจ้ิน 

5. โรงแรมท่ีพกัท่ีฮ่องกง จ านวน 1 คืน ท่ีโรงแรม KIMBERLEY   
6.  แถมฟรี วีซ่าเขา้เมืองจีน    
7. แถมฟรี ซิต้ีทวัร์สุดคุม้ฮ่องกงและเสินเจ้ิน พร้อมอาหาร 6 ม้ือ ตาม
โปรแกรมดา้นล่าง   
- พิเศษ สุด !! ท่านสามารถ เพิ่มจ านวนคืนเข้าพักต่อที่ฮ่องกงได้ โดย
จะมีค่าใช้จ่ายห้องพักเพ่ิมเติม กรุณาสอบถามท่ีนั่งว่างต๋ัวเคร่ืองบิน 
และห้องพักว่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมกับพนักงานขาย  
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ทางดา้นโชคลาภ  การท าธุรกิจการคา้ต่าง ๆ ท่ีวดัแชกุงมิว หรือมีอกีช่ือหน่ึงว่า วัดกังหัน (Che Kung Temple)  ชมโรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็น
โรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั และจ าหน่ายเคร่ืองประดบัหลากหลาย จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน             
ณ ภัตตาคาร (2) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางขา้มด่านต่อสู่ เมืองเซินเจิน้ เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน ซ่ึงเป็นเมืองใหมท่ี่มีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบ รัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมากผา่นด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน า ท่านชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า ประกอบดนตรี  
พร้อมฉากหลงัท่ีเป็นเรือ Minghua  เรือยอชส์สุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางจีนไดซ้ื้อต่อ และได้
น ามาทอดสมอท่ีท่าเรือ SHE KOU เพื่อจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตระการตา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)  
จากนั้นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
   วันที่สองของการเดินทาง: ซิตีท้ัวร์เมืองเสินเจิน้สุดคุ้ม, วัดกวนอู - สวนดอกไม้ HOLLAND FLOWER WORLD - ช้อปป้ิงถนนคนเดินตงเหมิน  

 

08:00 น   : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ วัดกวนอ ู(Kuan Au Temple) สักการะเทพเจา้
กวนอู สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย ์ ความ    กตญัญูรู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของ
ความเขม้แขง็เด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชา
ขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือ
บริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เองดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆดา้น 
จากนั้น น าท่าน ชมสวนดอกไม ้ Holland flowers World ใหท้่านไดช้มสวนดอกไมจ้ าลอง และสถานท่ีท่ีตกแต่งเหมือนกบัท่านอยูใ่น
ประเทศฮอลแลนด ์ ใหท้่านไดถ้่ายภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ช็อปป้ิงร้านบวัหิมะ,ร้านผา้ไหมจีน, ร้านหยก  เป็นตน้ จนไดเ้วลาอนัสมควร 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(5) จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิตงเหมนิ เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีความยาวเกือบ             
2 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ และพลาซ่าเลก็ๆ มีร้านคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ท่ีน่ียงัมีส่วนส าหรับการพกัผอ่นของ
เด็กๆ ระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่เลือกซ้ือจองไดอี้กดว้ย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก Cultural Palace ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย รวมไปถึงเคร่ือง
เล่นวิดีโอเกม นอกจากน้ียงัมีทะเลสาบขนาดเลก็ท่ีมีเรือพาย ท่ีดา้นขา้งมีอาคารสไตลย์โุรปสีขาวขนาดใหญ่ริมทะเลสาบ เป็นท่ีตั้งของสปา
ส าหรับบริการซาวน่าและนวดอีกดว้ย  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) จากนั้นเดินทางกลบัสู่ "ฮ่องกง" เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  อิสระ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
 

วันสุดท้ายของการเดินทาง : อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (อาหารอิสระ) 
 
 
 

 
 
 

อิสระท่องเท่ียวในฮ่องกงตามอธัยาศยั เม่ือไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  
ออกเดินทาง โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES  เที่ยวบินท่ี  HX779  
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 อตัราค่าบริการ  
   
 

 
 

   ราคาผู้ใหญ่ / เด็กมีเตียง   :  8,500 บาท  
  ราคาเด็กไม่มีเตียง           :  7,900 บาท เด็กอายุ มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกนิ 12 ปี 
 พกัห้องเดี่ยว                   :  2,999 บาท / ท่าน 
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