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เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
เริ่มต้ น

ราคาเด็กต่ากว่า
ราคาเด็กต่ากว่า
11 ปี (เสริมเตียง) 11 ปี (ไม่ เสริมเตียง)

HONG KONG AIRLINES
เดินทาง อาทิตย์ – พุธ

18,900

18,900

EMIRATES AIRLINE
ก.ย. –ม.ค.62
เดินทาง อาทิตย์ – พุธ

18,900

18,900

ทารก
0-2 ปี

พักเดี่ยว

17,900

5,000

5,000

17,900

5,000

5,000

**เดินทาง ศุกร์ เพิม่ 2,000 บาท // เดินทาง พฤหัสบดี หรื อ เสาร์ เพิม่ 1,000 บาท**

ไม่ บังคับ City Tour ไปก็ได้ ไม่ ไปก็ได้
HX768
HX761
EK384
EK385

BKK-HKG
08.25-12.10
2.45 ชัว่ โมง
HKG-BKK
21.45-23.55
3.00 ชัว่ โมง
*ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ มีให้ เลือกหลายไฟล์ทการเดินทาง*
BKK-HKG
HKG-BKK

14.00-18.05
21.50-23.45

3.00 ชัว่ โมง
2.55 ชัว่ โมง

** เงื่อนไขตัว๋
ที่นั่งราคาแต่ละเที่ยวบินในแต่ละวันขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อ
ยกเลิก โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Stanford Hillview 4* ย่านจิมซาจุ่ยสามารถเดินออกมาช้อปปิ้ งได้เลย ห้องใหม่ สะอาด มี WIFI
Type : Superior Room https://www.stanfordhotels.com.hk/hillview/

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – อิระช้ อปปิ้ ง

05.30 น. ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K สายการบิน
ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ Business Class (HX) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่ โมง เพื่อความ
สะดวกใน การเช็ คอินและเลือกที่นั่งด้ วยตัวเอง เช็ คอินได้ ที่ช่อง Business Class ได้ เลยนะคะ และ
เดินชิลล์ๆ ไม่ตอ้ งต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้
สาหรับทุกท่าน สาหรับบัตรโดยสาร Business Class อย่าลืมแวะทานอาหารเบาๆรองท้องก่อนขึ้น
เครื่ องได้ ที่ Louis Tavern Lounge ของสายการบิ น Hong Kong Airlines ชั้ น 3 Concourse C
(มี ห ลายที่ กรุ ณ าถามเจ้า หน้ า ที่ ใ นแนะน าไปเลาท์ที่ ใ กล้เกท มากที่ สุ ด ) ในส่ ว นของ Lounge
Emirates ชั้น 3 Concourse E คะ
08.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class
สาหรับท่ านไหนอยากอัพรู ปสวยๆเชื่ อมต่ อ WIFI ได้ เลยนะค๊ า (หรื อสอบถามเจ้ าหน้ าที)่
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มระดับพรีเมีย่ ม)
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12.10 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

10.30 น. ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิ เรตส์ แอร์ ไลน์ Business Class(EK) ท่ า นควรถึ ง สนามบิ น ก่ อ นการเดิ น ทาง 2-3 ชั่ ว โมง
เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินด้วยและเลือกที่นงั่ ด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class ได้เลย
ไม่ตอ้ งต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้สาหรับ
ทุ ก ท่ า น ส าหรั บ บั ต รโดยสาร Business Class สามารถใช้ บริ ก ารของ Lounge Emirates ชั้ น 3
Concourse E และท่านควรเดินไปถึงประตู GATE ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Class
สาหรั บการเชื่ อมต่ อ WIFI กรุ ณ าสอบถามเจ้ าหน้ าบนเครื่ องได้ เลย (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
ระดับพรีเมีย่ ม หากต้ องการใช้ บริการ Bar Counter เดินไปด้ านหลังสุ ดได้ เลย ไม่ เสี ยค่ าบริการ)
18.05 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้ อยให้ เดินไปทีท่ างออก B แล้ วท่ านมองหาเสาเลข 9. จะได้ พบกับไกด์ ทีย่ ืน
รอท่ านอยู่ ให้ สังเกตป้ าย C.P.Holidays ติดอยู่เสานะคะ
นาท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมไว้ให้ (ลูกค้า 1-4 ท่านเป็ นลักษณะจอยบัส / 5-6 ท่าน
เป็ นอัลพาร์ทส่ วนตัว / 7 ท่านขึ้นไปเป็ นมินิบสั ส่ วนตัว)

รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่ วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi
เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของ
ประเทศฮ่องกง
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"ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ ง ซึ่ งมาจากภาษาจีนกลาง ว่ า "เซี ยงกั่ง” ความหมายก็ไม่ เหมื อนใคร
หมายความว่ า "ท่ าเรื อหอม" มีความเป็ นมา สื บเนื่ องมาแต่ครั้งที่ กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอม
ชนิดหนึ่ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออกโดยที่ตอ้ งมาขนถ่ายสิ นค้ากันที่ท่าเรื อน้ าลึกตอนใต้สุด นาท่านผ่าน
สะพานซิงหม่าเป็ นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยีแ่ ละ
เกาะหม่าวัน มี ช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สู ง 206 เมตร สร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1997 ติ ดอันดับเป็ น
สะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบนั อยูท่ ี่อนั ดับ 7 ของโลก
ทีพ่ กั STANFORD HILLVIEW *4 ดาว

วันที่สอง วัดเจ้ าแม่ กวนอิมรี พลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮงฮา – อิสระ
ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารภายในโรงแรม
ฟรี***ลูกค้ าท่ านใดทีต่ ้ องการไปไหว้ พระเสริมความเป็ นสิ ริมงกคลกับเรา***(กรุณาแจ้ ง ล่วงหน้ า
ในวันจองแพคเกจ หรื ออย่ างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง ไม่ มคี ่ าใช้ จ่าย)
ไกด์ ท้องถิ่นมารับท่ าน ณ โรงแรม ( เวลานัดหมายทางเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนหรื อ ท่ าน
สามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่ งกับเจ้ าหน้ าที่ ณ วันรับท่ านทีส่ นามบิน )
น าท่ า นสู่ รี พั ล ส์ เบย์ ห รื อ อ่ าวน้ า ตื้ น ซึ่ งชื่ อ อ่ า วนี้ ได้ม าจากชื่ อ เรื อ รบของอัง กฤษที่ ม าจอดเพื่ อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็ นอ่าวน้ าตื้น ซึ่ งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่ ง
ด้านหนึ่ งของอ่ าวมีวดั เจ้าแม่กวนอิม ถื อเป็ นวัดสาคัญอี กวัดหนึ่ งของเกาะฮ่ องกง สร้างในปี ค.ศ.
1993 โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทบั ทิมและเทพเจ้าต่างๆ
ก่อสร้างประดิ ษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่ อถือศรั ทธา พระสังกัจจจาย บู ชาเพื่ อความสุ ข , เจ้า
สมุ ทร เทพเจ้าแห่ งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ มีเทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวง
ชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลาหิ นก้อนกลม
อย่างตั้งใจ
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นาท่ านสู่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันนาโชค ถ้ามาวัดนี้ ตอ้ งอธิ ฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สิน
เงินทอง ธุ รกิจการงานให้เจริ ญรุ่ งเรื่ อง มีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้าย
และน าแต่ สิ่ งดี ๆ มาให้ (ศักดิ์ สิ ทธิ์ มากๆ อยากให้ทุกท่ านตั้งใจอธิ ฐ านขอพร) จากนั้ น น าท่ านสู่
โรงงานจิวเวลรี่ ทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดบนเกาะฮ่ องกง

นาท่ านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮงอา วัดนี้ เริ่ มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็ นวัดเจ้าแม่ กวนอิ มที่ มี
ชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็ นจานวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อน
ย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิม
ซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่ มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City
ถนนเส้นนี้ สร้างแล้วเสร็ จในปี 1909 ทาให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิง่ ขึ้น ผูค้ นมากมาย
ต่างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กนั อยูต่ ลอด จนถึงปัจจุบนั
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**ให้ ท่านได้ อสิ ระช้ อปปิ้ ง แบรนด์ เนมต่ างๆมากมาย และกลับโรงแรมด้ วยตัวท่ านเอง**
ทีพ่ กั STANFORD HILLVIEW *4 ดาว

วันที่สาม อิสระช้ อปปิ้ ง ย่ านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรื อท่านจะเลือกไปย่านถนน
นาธานก็มีสินค้าให้เลือกมากมาย เช่ น นา้ หอม นาฬิ กา กระเป๋าหนังยีห่ ้ อต่ างๆ หรื อ
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า BRAND NAME ชั้ นนาที่มีให้ ท่านเดินเลือกช้ อปปิ้ งมากมาย ของแบนด์เนมทุกยีห่ ้อ
ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีท้ังหมดคะ หรื อมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยูต่ รงไหน
สามารถสอบถามไกด์ได้เลย
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ได้ เวลานัดหมาย นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
CLUB BAUHINAI Lounge near gate 23 Terminal One

21.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ HX761
(Business Class) มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี
23.55 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ป ระเทศไทยโดยสวัส ดิ ภ าพ.............พร้ อ ม ความประทับ ใจ

Emirates Lounge near gate 40 Terminal One

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
Business Class มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี ใช้บริ การ Lounge ได้เหมือนเดิม
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
******************************************************************
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ราคานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินสายการบินเอมิเรตส์ และ ฮ่องกง แอร์ไลน์ ชั้นธุ รกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทย
และฮ่องกง (น้ าหนักสัมภาระเอมิเรตส์ 40 kg / ฮ่องกง แอร์ไลน์ 30 kg)
โรงแรมระดับ 4 ดาว / 2 คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
รถรับส่ ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ซิ ต้ ี ทั ว ร์ ค รึ่ งวัน (ไม่ บ ั ง คั บ ) วัด แชกง , เจ้ า แม่ ก วนอิ ม รี พั ล ส์ เ บย์ , วัด เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ฮงฮ า
ร้านจิวเวอลี่(โดยรถโค้ชเป็ นลักษณะจอยบัส)
อาหารเช้าบุฟเฟ่ ต์ภายในห้องอาหารของโรงแรม 1 มื้อ
หมายเหตุ
หลังจากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
หลังจากรับกระเป๋ าที่สนามบินฮ่องกงเรี ยบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้ าย C.P.Holidays พบ
เจ้าหน้าลูกค้าสามารถยืน่ ใบคอนเฟิ ร์มให้กบั เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี City Tour ค่ าทิปไกด์ ท่ านละ 50 HKD
(ต่ากว่า 2 ขวบไม่ตอ้ งจ่ายค่าทิปไกด์)
วิธีการทาจอง
โทร 02-3205588 ในเวลาทาการ จ-ศ 08.30 – 17.30 น. / ส. 08.30 – 15.00
โทร 091-406-3311 / 08-8041230 / 090-9842499 หลังเวลาทาการ
ส่ ง E-mail หรื อ Fax สาเนาพาสปอร์ตผูเ้ ดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน)
ที่ cpholidays88@gmail.com หรื อ cs@cpholidays.co.th แฟกซ์ 0 2-320-3636 หรื อ ไอดี ไ ลน์ cpholidays
cpholidays1/ cpholidays2 / cpholidays3 / cpholidays4
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