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3 วัน 2 คืน 

เริ่มตน้ที่ ท่านละ 

11,999 ฿ 

 

 

 แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 3วัน2คืนในราคาสุดคุ้ม!! 
พักโรงแรม 5 ดาว ในราคาที่คุณสัมผัสได้ 
INTERCONTINENTAL HOTEL HONG KONG  
จองวันนี้ ฟร!ี UPGRADE ห้องพักแบบ HARBOUR VIEW 
พักผ่อนพร้อมช็อปปิ้ง ที่สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก ที่เกาะฮ่องกง 
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!! 
ที่ www.packagetourhongkong.com เท่านั้น 

     
 

ตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน รถรับ-ส่ง โรงแรม 2 คืน CITY TOUR  
 

วันเดินทาง :    วันนี้ – 29 กุมภาพันธ ์2563  

โรงแรมทีพ่ัก :    
 
 

INTERCONTINENTAL HOTEL HONG KONG  ย่านจิมซาจุ่ย    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอบุตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวฮ่องกง 
พร้อมพักโรงแรม ระดบั 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL 

** พิเศษสุด ฟรี! Upgrade ห้องพกัเป็นแบบ HARBOUR VIEW 
Welcome Chinese Tea and Fruits-Complimentary Newspaper-Free Gym,Pool,Spa pool 
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รายละเอียดแพคเกจ 

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์, สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก หรือ สายการบนิเอมิเรสต ์

2. ภาษีสนามบินทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง 

3. รถรบัส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน 

4. โรงแรม INTERCONTINENTAL จ านวน 2 คืน  ฟรี! อพัเกรด หอ้งพกัเป็นแบบ HARBOUR VIEW 
(ท่านสามารถเพ่ิมจ านวนคืนเขา้พกัได ้โดยสอบถามราคาไดจ้ากพนกังานขาย กรณีพกัเพ่ิม เป็น 3 คืนติดกนั ฟรีอพัเกรดเป็นหอ้งแบบ DELUXE 
HARBOUR VIEW) 

5. ฟรีซิตีท้วัรฮ์่องกงครึง่วนั  (เจา้แม่กวนอิมริมทะเล REPULSE BAY/วดักงัหนั/วดัเจา้แม่กวนอิม HUNG HUM/โรงงานจิวเวลรี่) 
 

 

เลือกเที่ยวบิน  
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ 
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
□ HX  780 02:00 – 05:40  □ HX  765 17:00 – 19:15 

□ HX  762 04:40 – 08:25  □ HX  779 20:35 – 22:50 

□ HX  768 08:50 – 12:40  □ HX  761 23:50 – 01:50+1 

□ HX  772 11:25 – 15:30  □ HX  767 02:00 – 04:10+1 
 
 
 
 

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
□ CX 616  06:35 – 10:15  □ CX 701 16:05 – 18:15 

□ CX 700 08:20 – 12:10  □ CX 757 20:25 – 22:35 

□ CX 750 11:40 – 15:30  □ CX 617 21:35 – 23:40 

□ CX 614 13:05 – 17:00  □ CX 709 22:00 – 00:05 
 
 
 
 
 

สายการบินเอมิเรสต์ 
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
□ EK 384 13:45 – 17:40  □ EK 385 21:10 – 23:15 
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อัตราค่าบริการ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ราคาตามรายละเอียดทัง้หมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่าน้ัน  
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีนั่งว่างของตั๋วเคร่ืองบิน หอ้งพกั ราคาท่ีพกั และราคาตั๋วเครื่องบิน  

ทัง้นีร้าคาและสถานะจะยืนยนัหลงัจากที่ลกูคา้ท าการส่งชื่อเขา้มาจองแลว้ (Real Time +Case by Case) 

รายการทัวร ์
วันที ่ รายการ อาหาร 

เช้า กลางวัน เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อิสระ)    

2 ซิตีท้วัรฮ์่องกงครึง่วนั     

3 อิสระชอ้ปป้ิง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ    
 

รายละเอียดการเดินทาง :    
วันแรก กรุงเทพ-ฮ่องกง 

 

 เดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ ล่วงหนา้การเดินทาง 2-3 ชม.เตรียมเอกสารเพื่อท าการเช็คอินตรวจบตัรโดยสารและ
กระเป๋าเดินทางดว้ยตนเอง (ไม่มเีจา้หนา้ที่) ท่ี เคานเ์ตอรส์ายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ประต ู5 ROW K 
สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก ประต ู6 ROW M, สายการบินเอมเิรสต ์ประต ู9 ROW T  

อัตราค่าบริการ (สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์) 

แพคเกจไม่รวมอาหารเช้าทีโ่รงแรม 11,999 บาท  
แพคเกจรวมอาหารเช้าทีโ๋รงแรม 13,200 บาท  

อัตราค่าบริการ (สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก) 

แพคเกจไม่รวมอาหารเช้า 12,999 บาท  
แพคเกจรวมอาหารเช้าทีโ๋รงแรม 14,200 บาท  

อัตราค่าบริการ (สายการบินเอมิเรสต์) 

แพคเกจไม่รวมอาหารเช้า 12,600 บาท  
แพคเกจรวมอาหารเช้าทีโ๋รงแรม 13,800 บาท  
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 เดินทางถงึสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหมข่องฮ่องกง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง  
ที่ทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ หลงัจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสมัภาระในการเขา้
เมือง พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั ณ ประตทูางออก B จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม INTERCONTINENTAL 

 
วันที่สอง ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ 

 

เชา้  ไกดพ์รอ้มรถปรบัอากาศ น าทา่นเดินทางสู่อ่าวรีพลัสเ์บย ์(Repulse bay) นมสัการและขอพรอนัศกัดิ์สิทธ์ิ จากองคเ์จา้   
 แม่กวนอิมและเจา้แม่ทบัทิม เพื่อเป็นศิรมิงคล จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงุ หรือท่ีรูจ้กักนัดใีนนาม วดัแชกงหมวิ  
 หรือวดักงัหนั วดันีม้ีกงัหนัทองแดงที่เชื่อกนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชั่วรา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ มาให ้น าท่าน  
 จากนัน้จะพาท่านไปยงั วดัเจา้แม่กวนอมิที่ฮงัฮอม ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดัเจา้แม่ 
 กวนอิมที่คนฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครที่ชอบเส่ียงเซยีมซี ที่นี่ขึน้ชื่อวา่แม่น 
 สดุๆ นอกจากการสกัการะขอพรแลว้ที่วดัแหง่นีย้งัมีพิธีขออั่งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย  หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยม 
 ชมโรงงานจิวเวลรี่ท่ีขึน้ชื่อของฮอ่งกง ทวัรจ์ะสิน้สดุลงครึง่วนัเชา้ และน าท่านเดินทางไปยงัจมิซาจุย่ จากนัน้อิสระตาม 
 อธัยาศยัในยา่นจมิซาจุ่ย 

 

 

*ท่านสามารถเลือกซือ้ทวัรช์่วงบ่าย พาไปนั่งกระเชา้นองปิง  
เพ่ือ นมสัการ BIG BUDDHA ที่วดัโป่วหลิน เกาะลนัตา พรอ้มอิสระช็อปปิ้งที่
หา้ง CITYGATE OUTLET โดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 950 บาท // เดินทาง
กลบัที่พกัดว้ยตนเอง 

 
 

วันสุดท้าย อิสระช้อปปิ้ง –กรุงเทพฯ 
 อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปยา่นถนนนาธานกม็ีสินคา้ใหเ้ลือก

มากมาย เช่น น า้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยี่หอ้ต่างๆ หรือ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบนดเ์นม บนเกาะฮ่องกงปลอดภาษี จนได้
เวลานดัหมาย น าท่านเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง  

 ออกเดินทางจากฮ่องกงกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** สำหรับท่านที่พักเพิม่ วันที่สามของการเดินทาง 
หากท่านต้องการซ้ือทัวร์เที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชำระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้ 
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Hong Kong Disneyland Package 

ผู้ใหญ่ 2,990 บาท // เด็ก (3-11 ปี) 2,490 บาท // ผู้สูงอายุ 1,500 บาท // ต่ำกว่า 3 ขวบฟร ี

ราคานีร้วม บตัรเขา้สวนสนกุ สามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั,  รถรบัส่ง ระหว่าง
โรงแรมที่พกัและ ดิสนียแ์ลนด ์

 

Macau Full Day Tour 

ผู้ใหญ ่/ เด็ก 3,150 บาท   
ตะลยุรอบเมือง วดัอาม่า, วิหารเซนตป์อลล,์ จตัรุสัเซนาโด ้และ เดอะเวเนเชียนรีสอรท์ 
* ราคานีร้วม ค่าตั๋วเรือไป-กลบั, รถรบัส่งไป-กลบั, อาหารเที่ยง 
** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทิปไกด ์50 เหรียญ *** ไกดบ์รรยายองักฤษ 

 

Shenzhen Day Tour    
ผู้ใหญ ่/ เด็ก 1,850 บาท (ขั้นต่ำ 3 ท่าน) 
พาชมสวนสาธารณะดอกบวั, รูปป้ันทา่นเติง้เสี่ยวผิง อิสระชอ้ปปิ้งหา้งหลอว ูพิเศษ!สามารถเพ่ิมโปรแกรมช่วง
เย็น ท่านละ 600 บาท ชมหมู่บา้นวฒันธรรม Cultural Village พรอ้มดโูชวก์ารแสดงสดุอลงัการ * ราคานีร้วม 
ค่ารถไฟไปกลบั, รถรบัส่งไปกลบั, อาหารเที่ยง และวีซ่าจีนหนา้ด่าน (ยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์50 เหรียญ/ท่าน) 

 

Seafood Dinner at Lei Yue Mun 

ผู้ใหญ ่/ เด็ก 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,200 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟร)ี 
รบัประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ดระดบัพรีเม่ียม ณ.หมู่บา้นชาวประมงลียนุมนุ พบกบัเมนอูาหาร 11 อย่าง 
ไดแ้ก่ หอยงวงชา้งหมอ้ไฟ ซาซิมิ, กุง้มงักรอบเนย, หอยเป๋าฮือ้นึ่งซีอิว้, ปลาเก๋านึ่งซีอิว้, กัง้ทอดกระเทียม,  
หอยเชลนึ่งวุน้เสน้, ปผูดัขิง, ปลาหมึกชบุแป้งทอด, กุง้สดลวก, ขา้วผดั และ ผดัผกัตามฤดกูาล   

หมายเหต ุ: - บริษัท ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

                 - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุ 

   งานหรือผละงาน, การล่าชา้ของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสญูหายของกระเป๋าเดินทาง อนัเกิดขึน้ระหว่างเดินทางโดยสายการบิน 

วิธีการจอง :    
1. รบัจองผ่าน 3 ช่องทาง 

• การจองผ่านระบบการจองทางหนา้เว็บไซต ์ของ www.packagetourhongkong.com  

• Official Line Line ID: @Mileageair  

• ทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เท่านัน้  
โดยระบรุายชื่อผูโ้ดยสารทกุท่าน โดยมี ค  าน าหนา้ชื่อ + ชื่อ + นามสกลุ สะกดตามพาสปอรต์เป็นภาษาองักฤษ  
(ถา้เป็นเด็กกรุณาระบวุนั เดือนและปีค.ศ.เกิด) พรอ้มระบหุวัขอ้การจอง THE MOST LUXURY PACKAGE INTERCONTINENTAL+ วนั
เดินทางที่ท่านเลือก 

2. ระบจุ านวนหอ้งพกั และประเภทหอ้งพกั (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ท่ีตอ้งการ 
3. ระบเุบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อกลบัได ้( เบอรม์ือถือและอื่นๆ ) 
4. เราจะตอบกลบั ใหเ้รว็ท่ีสดุ ภายในวนัและเวลาท าการ (วนัจนัทร-์ศกุร ์09.00-18.30, วนัเสาร ์09.00-14.00) 

http://www.packagetourhongkong.com/

