2-4/9-11/16-18/22-24/23-25 มิถนุ าฬน
30 มิถนุ าฬน – 2 กรกฎาคม
14-16/15-17/28-30 กรกฏาคม
3-5/4-6/17-19/18-20/25-27 สิงหาคม 2560
Day 1:
04.00 น.
06.40 น.
10.25 น.

Day 2:
เช้ า

สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่ องกง (-/-/-)
ผู้เดินทางทาการเช็คอินและโหลดสัมภาระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ด้ วยตนเองไม่ มีเจ้ าหน้ าที่บริการ) อาคาร
ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific (CX)
ออกเดินทางไปฮ่ องกง เที่ยวบินที่ CX616
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก
“Exit B” จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั เพื่อฝากกระเป๋ าที่ Lobby โรงแรม ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ ย่านจิมซาจุ่ย
(ลูกค้ าเดินทางไปและกลับที่พกั ด้ วยตัวเอง)

ฮ่ องกง - ซิตที ้ วั ร์ ฮ่องกงครึ่งวัน (-/-/-)
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่าน ณ Lobby โรงแรมที่พกั จากนันน
้ าท่านเดินทาง “ ซิตที ้ วั ร์ ฮ่องกงครึ่งวัน (วัดหวังต้ า
เซียน,วัดแชกุงหมิว,วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Hung Hom),ร้ านยา,ร้ านจิวเวอร์ ร่ ี)
แถมฟรี!!! บัตร Sky 100 (Observatory Deck) (ลูกค้ าเดินทางกลับที่พกั ด้ วยตัวเอง)
สาหรับซิตที ้ วั ร์ วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้ องเดินทางครบทัง้ โปรแกรม ไม่ สามารถตัดรายการใดออก
และไม่ สามารถรีฟันคืนเงินได้ *

Day 3:
เช้ า

ฮ่ องกง – อิสระ - ส่ งสนามบินฮ่ องกง (-/-/-)
ฮ่องกง-อิสระ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้ อปปิ ง้ ที่ Ocean Terminal และ
Harbour City กับสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้ านค้ า
สมควรแก่ เวลา เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านบริเวณล๊ อบบีข้ องโรงแรม เพื่อนาท่ านเดินทางสู่สนามบินฮ่ องกง
(นัดล่ วงหน้ าก่ อนไฟล์ ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
** พีเรียด 22-24 มิถุนายน / 3-5 และ 17-19 สิงหาคม 2560 กลับ CX703
17.05 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ CX703
19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** พีเรียดอื่นๆ กลับ CX617
21.35น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ CX617
23.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**รายละเอียดโรงแรมดูท้ายโปรแกรม**

โรงแรม

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน ไม่ เสริมเตียง

ราคาแพ็คเกจ/ท่ าน (บาท)

พักเดี่ยวเพิ่ม/ท่ าน (บาท)

Silka Tsuen Wan Hotel

11,900.-

3,500.-

8,900.-

Silka Far East Hotel
SIlka West Kowloon Hotel

12,900.-

4,500.-

8,900.-

Largos Hotel
Silka Seaview Hotel
Panda Hotel (Tsuen Wan)

13,900.-

5,500.-

8,900.-

Empire Kowloon
Kimberley Hotel
Eaton Hotel
Panorama Hotel

14,900.-

6,500.-

8,900.-

ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
 สาหรับแพ็คเกจนี ้ต้ องเดินทาง 2 ท่านขึ ้นไปและต้ องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้ อย 2 คืน
 ต้ องจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
 ในการทาการจองจะต้ องแจ้ งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้ าพาสปอร์ ต และต้ องรอเจ้ าหน้ าทีต่ ิดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะ
ก่อนทาการโอนค่าใช้ จา่ ย
 ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับโดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค (CX) รวมภาษี สนามบิน,ภาษี น ้ามันแล้ ว
 ค่าที่พกั 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้ า
 ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
 ซิตี ้ทัวร์ ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้ างต้ น Seat-in-Coach
 ไกด์บรรยายภาษาไทยวันที่ซติ ี ้ทัวร์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็ จเต็มรูปแบบ)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
 สินน ้าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันที่มีซิตี ้ทัวร์ )
หมายเหตุ
 ราคาดังกล่ าวข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาเช็คกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนสารองที่น่ ัง
อีกครัง้
 ราคานีย้ กเว้ นช่ วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

