(PKG-003HKG) PACKAGE HKG ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน พัก THE PENINSULA HONG KONG

- พัก The Peninsula Hong Kong Deluxe Room (Original Building)
- รถรับส่งสนามบิ น-โรงแรม-สนามบิ นแบบส่วนตัว โดย Benz หรือ Rolls-Royces

- รวมอาหารเช้าแบบ Buffet ณ The Verandah Restaurant
ITINERARY:
Day 1:
.....

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง
(-/-/-)
ถึงสนามบิ น Cheak Lap Kok หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตู
ทางออก “Exit B” จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั เพือ่ Check in โรงแรม

Day 2:
เช้า

ฮ่องกง - ซิ ตี้ทวั ร์ฮ่องกงครึ่งวัน
(B/-/-)
เจ้าหน้าทีร่ อรับท่าน ณ Lobby โรงแรมทีพ่ กั จากนัน้ นาท่านเดินทาง “ ซิ ตี้ทวั ร์ฮ่องกงครึ่งวัน ”
(Vicitoria Peak (Mid-Level), Repulse Bay,วัดแชกุง,ร้านขายช็อคโกแลต,ร้านจิ วเวอร์รี่)
ส่งลูกค้า ณ Duty Free Tsim Tsa Tsui (ลูกค้าเดิ นทางกลับที่พกั ด้วยตัวเอง)
สาหรับซิ ตี้ทวั ร์วนั ที่ 2 ของการเดิ นทาง ต้องเดิ นทางครบทัง้ โปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใด
ออกและไม่สามารถรีฟันคืนเงิ นได้*

Day 3:
เช้า

ฮ่องกง – อิ สระ – ส่งสนามบิ นฮ่องกง (B/-/-)
ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิ สระช้อปปิ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ
Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้ าที่รอรับท่านบริ เวณล๊อบบีข้ องโรงแรม เพื่อนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น
ฮ่องกง (นัดล่วงหน้ าก่อนไฟล์ทบิ นประมาณ 4 ชั ่วโมง)
ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
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โรงแรม

วันเดินทาง

ราคาแพ็คเกจ /
ท่าน (บาท)
(1 ห้องพัก 2 ท่าน)

The Peninsula Hotel 5*
Deluxe Room (Original Building)

ถึง 31 มีนาคม 2562

21,900.-

เงื่อนไขเพิ่มเติม
**เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อห้อง ราคาเดียว 4,000 บาท/ท่าน
**เด็กมีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
• สาหรับแพ็คเกจนี้ตอ้ งเดินทาง 2 ท่านขึน้ ไปและต้องพักทีโ่ รงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
• ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
• ในการทาการจองจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต และต้องรอเจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อ
กลับเพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทาการโอนค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
• ค่าทีพ่ กั 2 คืน รวมอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร The Verandah
• ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบส่วนตัว Benz หรือ Rolls-Royces

• ซิตท้ี วั ร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น แบบ Join Bus
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (ในกรณีทต่ี อ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก
รีด ฯลฯ
• สินน้ าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันทีม่ ซี ติ ท้ี วั ร์)

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า กรุณาเช็คกับ
เจ้าหน้ าที่ก่อนสารองที่นัง่ อีกครัง้
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