Hongkong Michelin Promotion Package
โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES, CATHAY PACIFIC, EMIRATES

3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ ท่านละ

10,300 ฿

แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 3วัน 2คืน ในราคาสุดคุ้ม!!!
***พักหรู กินดี อิ่มอร่อยกับอาหารระดับ Michelin Star***
ที่ Yat Tung Heen Restaurant (Best Chinese restaurant in
hongkong-Timeout)
พักผ่อนพร้อมช็อปปิ้ง ที่สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก ที่เกาะฮ่องกง
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!
ที่ www.packagetourhongkong.com เท่านั้น

ตั๋วเครื่องบิน

ภาษีสนามบิน

รถรับ-ส่ง

โรงแรม 2 คืน

CITY TOUR

อาหารมิชลิน1มือ

วันเดินทาง :

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

โรงแรมทีพ
่ ัก :

BEST WESTERN GRAND, KIMBERLEY HOTEL
PRUDENTIAL HOTEL, PANORAMA HOTEL, EATON HOTEL
CORDIS HOTEL, LUXE MANOR HOTEL, ROYAL PLAZA HOTEL

แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอบุตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวฮ่องกง
พร้อมทานอาหารสุดหรู ระดับ Michelin's Star ณ ภัตตาคาร YAT TUNG HEEN
** พิเศษสุด เดินทาง 5 ท่านขึ้นไป ฟรี! Upgrade รถรับส่งสนามบินโรงแรมไปกลับ
เป็นแบบส่วนตัวทันที รวดเร็วทันใจ ส่งตรงถึงโรงแรมที่ท่านเลือก
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รายละเอียดแพคเกจ
1.
2.
3.
4.

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ , สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก หรือ สายการบินเอมิเรสต์
ภาษีสนามบินทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง
รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
เลิอกโรงแรมที่พกั จานวน 2 คืน ณ โรงแรม BEST WESTERN GRAND, KIMBERLEY HOTEL, PRUDENTIAL HOTEL, PANORAMA HOTEL,
EATON HOTEL, CORDIS HOTEL, LUXE MANOR HOTEL, ROYAL PLAZA HOTEL
(ราคาแพคเกจขึน้ อยู่กบั โรงแรมที่ท่านเลือก และท่านสามารถเพิ่มจานวนคืนเข้าพักได้ โดยสอบถามราคาได้จากพนักงานขาย)

5. ฟรีซิตที ้ วั ร์ฮ่องกงครึง่ วัน (เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล REPULSE BAY/วัดกังหัน/วัดเจ้าแม่กวนอิม HUNG HUM/โรงงานจิวเวลรี่)
6. อาหารเที่ยงมิชลินสตาร์ที่หอ้ งอาหาร YAT TUNG HEEN หลังจากซิตที ้ วั ร์
ราคาตามรายละเอียดทัง้ หมดเป็ นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงสถานะที่น่งั ว่างของตั๋วเครือ่ งบิน ห้องพัก ราคาที่พกั และราคาตั๋วเครื่องบิน
ทัง้ นีร้ าคาและสถานะจะยืนยันหลังจากที่ลกู ค้าทาการส่งชื่อเข้ามาจองแล้ว (Real Time +Case by Case)

เลือกเที่ยวบิน
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
□
□
□
□

HX
HX
HX
HX

780
762
768
772

02:00 – 05:40
04:40 – 08:25
08:50 – 12:40
11:25 – 15:30

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
□
□
□
□

CX 616
CX 700
CX 750
CX 614

06:35 – 10:15
08:20 – 12:10
11:40 – 15:30
13:05 – 17:00

สายการบินเอมิเรสต์
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
□ EK 384

13:45 – 17:40

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
□
□
□
□

HX
HX
HX
HX

765
779
761
767

17:00 – 19:15
20:35 – 22:50
23:50 – 01:50+1
02:00 – 04:10+1

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
□
□
□
□

CX 701
CX 757
CX 617
CX 709

16:05 – 18:15
20:25 – 22:35
21:35 – 23:40
22:00 – 00:05

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
□ EK 385
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อัตราค่าบริการ
เลือกพักโรงแรม BEST WESTERN GRAND , KIMBERLEY HOTEL
ECONOMY CLASS
10,300 บาทต่อท่าน
BUSINESS CLASS
16,500 บาทต่อท่าน
เลือกพักโรงแรม PRUDENTIAL, PANORAMA, EATON HOTEL
ECONOMY CLASS
10,900 บาทต่อท่าน
BUSINESS CLASS
16,990 บาทต่อท่าน
เลือกพักโรงแรม CORDIS, LUXE MANOR, ROYAL PLAZA HOTEL
ECONOMY CLASS
11,990 บาทต่อท่าน
BUSINESS CLASS
17,990 บาทต่อท่าน
*** ราคาดังกล่าวราคาของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ หากต้องการเปลี่ยนเป็นสายการบินอื่นสามารถบวกเพิ่มได้ดังนี้
-สายการบินเอมิเรตส์ เพิ่มท่านละ 600 บาท
-สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

รายการทัวร์
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อิสระ)

2

ซิตที ้ วั ร์ฮ่องกงครึง่ วัน + อาหารเที่ยงมิชลินสตาร์ ที่หอ้ งอาหาร YAT TONG HEEN

3

อิสระช้อปปิ ้ง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้า

กลางวัน

เย็น

●

รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก

กรุงเทพ-ฮ่องกง

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม.เตรียมเอกสารเพื่อทาการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและ
กระเป๋ าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มเี จ้าหน้าที่) ที่ เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ประตู 5 ROW K
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สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก ประตู 6 ROW M, สายการบินเอมิเรสต์ ประตู 9 ROW T
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง เป็ นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง
ที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้า
เมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก B จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั

วันที่สอง

เช้า

เที่ยง

ฮ่องกงซิตี้ทัวร์

ไกด์พร้อมรถปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่อ่าวรีพัลส์เบย์ (Repulse bay) นมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากองค์
เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทบั ทิม เพื่อเป็ นศิรมิ งคล จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกุง หรือที่รูจ้ กั กันดีในนาม
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน วัดนีม้ ีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้
จากนัน้ จะพาท่านไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอิมทีฮ่ ังฮอม ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.1873 เป็ นวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่คนฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่น่ขี นึ ้ ชื่อว่าแม่น
สุดๆ นอกจากการสักการะขอพรแล้วที่วดั แห่งนีย้ งั มีพิธีขออั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย หลังจากนัน้ นาท่านเยี่ยม
ชมโรงงานจิวเวลรี่ท่ขี นึ ้ ชื่อของฮ่องกง ทัวร์จะสิน้ สุดลงครึง่ วันเช้า
จนได้เวลาอันเป็ นสมควร รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร เมนูอาหารภัตตาคาร YAT TUNG HEEN
เมนูอาหาร
- Steamed Fresh Shrimp Dumpling with Bamboo shoot
- Steamed Pork Dumpling with Fresh Scallop,
- Deep – Fried Taro Puff with Assorted Seafood
- Roasted Pork Belly
- Honey – Glazed Barbecued Pork
- Steamed Seafood Dumpling in soup with Bird’s Nest and Canopy
- Tiger Pork Two – Ways – Sweet and Soup Prawn, Sauteed Prawn
- Fried Rice with Diced Barbecued Pork and Shrimp
- Chilled Mango Glutinous Roll and Osmanthus and
- Red Been Pudding with Coconut Cream

หลังอาหารเที่ยง อิสระให้ทา่ นช้อปปิ ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย และกลับโรงแรมด้วย
ตนเอง
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*ท่านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์ช่วงบ่าย พาไปนั่งกระเช้านองปิ ง
เพื่อ นมัสการ BIG BUDDHA ที่วดั โป่ วหลิน เกาะลันตา พร้อมอิสระช็อปปิ ้งที่
ห้าง CITYGATE OUTLET โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 950 บาท // เดินทาง
กลับที่พกั ด้วยตนเอง

วันสุดท้าย

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อิสระให้ท่านช้อปปิ ง้ สินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย พร้อมกับ ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางออกจากฮ่องกง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** สำหรับท่านที่พกั เพิม่ วันที่สามของการเดินทาง
หากท่านต้องการซื้อทัวร์เที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชำระเพิม่ จากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้
Hong Kong Disneyland Package
ผู้ใหญ่ 2,990 บาท // เด็ก (3-11 ปี) 2,490 บาท // ผู้สูงอายุ 1,500 บาท // ต่ำกว่า 3 ขวบฟรี
ราคานีร้ วม บัตรเข้าสวนสนุก สามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวัน, รถรับส่ง ระหว่าง
โรงแรมที่พกั และ ดิสนียแ์ ลนด์

Macau Full Day Tour
ผู้ใหญ่ / เด็ก 3,150 บาท
ตะลุยรอบเมือง วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอลล์, จัตรุ สั เซนาโด้ และ เดอะเวเนเชียนรีสอร์ท
* ราคานีร้ วม ค่าตั๋วเรือไป-กลับ, รถรับส่งไป-กลับ, อาหารเที่ยง
** ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าทิปไกด์ 50 เหรียญ *** ไกด์บรรยายอังกฤษ

Shenzhen Day Tour
ผู้ใหญ่ / เด็ก 1,850 บาท (ขั้นต่ำ 3 ท่าน)
พาชมสวนสาธารณะดอกบัว, รูปปั้นท่านเติง้ เสี่ยวผิง อิสระช้อปปิ ้งห้างหลอวู พิเศษ!สามารถเพิ่มโปรแกรมช่วง
เย็น ท่านละ 600 บาท ชมหมู่บา้ นวัฒนธรรม Cultural Village พร้อมดูโชว์การแสดงสุดอลังการ
* ราคานีร้ วม ค่ารถไฟไปกลับ, รถรับส่งไปกลับ, อาหารเที่ยง และวีซ่าจีนหน้าด่าน (ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ 50 เหรียญ/ท่าน)

Seafood Dinner at Lei Yue Mun
ผู้ใหญ่ / เด็ก 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,400 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี)
รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟ้ดู ระดับพรีเมี่ยม ณ.หมู่บา้ นชาวประมงลียนุ มุน พบกับเมนูอาหาร 11 อย่าง
ได้แก่ หอยงวงช้างหม้อไฟ ซาซิมิ, กุง้ มังกรอบเนย, หอยเป๋ าฮือ้ นึ่งซีอวิ ้ , ปลาเก๋านึ่งซีอวิ ้ , กัง้ ทอดกระเทียม, หอย
เชลนึ่งวุน้ เส้น, ปูผดั ขิง, ปลาหมึกชุบแป้งทอด, กุง้ สดลวก, ข้าวผัด และ ผัดผักตามฤดูกาล
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หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด

งานหรือผละงาน, การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋ าเดินทาง อันเกิดขึน้ ระหว่างเดินทางโดยสายการบิน

วิธีการจอง :
1. รับจองผ่าน 3 ช่องทาง
• การจองผ่านระบบการจองทางหน้าเว็บไซต์ ของ www.packagetourhongkong.com
• Official Line Line ID: @Mileageair
• ทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เท่านัน้
โดยระบุรายชื่อผูโ้ ดยสารทุกท่าน โดยมี คานาหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้าเป็ นเด็กกรุณาระบุวนั เดือนและปี ค.ศ.เกิด) พร้อมระบุหวั ข้อการจอง Michelin Star + วันเดินทางที่ท่านเลือก
2. ระบุจานวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดีย่ ว/ เตียงคู่) ที่ตอ้ งการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สดุ ภายในวันและเวลาทาการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )

ไมล์เลจแอร์ แอนด์ แทรเวล 1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

“Your Best Hong Kong Trip Producer”

