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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อริะช้อปป้ิง       

 
 
 
 
 

05.30 น.     พบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย

การบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกใน การ
เช็คอินดว้ยและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัท่านเอง 

08.15 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่CX700 

12.15 น.  ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัจากรับกระเป๋า

เรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B แล้วท่านมองหาเสาเลข 9. จะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกต
ป้าย C.P.Holidays คะ น าท่านเดินทางไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้(ลูกคา้ 1-4 ท่านเป็นลกัษณะ
จอยบสั / 5-6 ท่านเป็นอลัพาร์ทส่วนตวั / 7 ท่านข้ึนไปเป็นมินิบสัส่วนตวั) 

 

 

 

 

 รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนขอ้มือให ้+1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเช่ือต่อ Wifi 
เวลากจ็ะปรับอตัโนมติัจ๊ะ น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของ
ประเทศฮ่องกง..." "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกัง่” ความหมายก็
ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเน่ืองแต่คร้ังท่ีกวางตุง้เป็นแหล่งปลูก
ไม้หอมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินค้าออกโดยท่ีตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กันท่ีท่าเรือน ้ าลึกตอนใต้สุด 
นผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานขา้มช่องแคบในฮ่องกง ตั้งช่ือตามเกาะท่ีสะพานเช่ือมอยู ่คือเกาะ
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ซิงยีแ่ละเกาะหม่าวนั มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอนัดบั
เป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลกและปัจจุบนัอยูอ่นัดบั 7 ของโลก   
ทีพ่กั EATON *4 ดาว  

Eaton Hong Kong Hotel 4* หอ้งพกัสไตลโ์มเดิร์น ริมถนนนาธาน สามารถเดินออกมา ใกลร้ถไฟฟ้า มี 
WIFI ชอ้ปป้ิงไดบ้ริเวณใกลเ้คียงเลย Type : Deluxe Room (http://www.eatonhongkong.com/en) 
 
 
 
 

 
 

 
 

วนัที่สอง วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – วดัแชกงหมิว – วดัเจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า – อสิระ   

ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  (แบบติ่มซ า) 

**ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ 

ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกบัเจ้าหน้าที ่ณ วนัรับท่านทีส่นามบิน )  

น าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน ้าต้ืน ช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์

อ่าว ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน อีกดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม 

ถือเป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก

มาขอพรเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความ

เช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพ

เจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ย

แดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ  

mailto:cpholidays88@gmail.com
http://www.hongkongsmiletrip.com/
http://www.eatonhongkong.com/en


                                                                                                                                                                                         

 

 

C.P. HOLIDAYS CO., LTD. 
8/85 Town Avenue Srinakarindra Onnuch 68, Suanlaung, Bangkok 10250, Tel: 02-320-5588 Fax: 02-320-3636  
Hotline: 091-465-9665, E-mail: cpholidays88@gmail.com, Website: www.hongkongsmiletrip.com 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหันน าโชค ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์น

เงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้าย

และน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้(ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ อยากใหทุ้กท่านตั้งใจอธิฐานขอพร)  

จากน้ันน าท่านสู่โรงงานจวิเวลร่ี ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกง (ฮ่องกงจิวเวลร่ี HKJ) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมี

ช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิมประทบัอยู ่มีเป็นจ านวนมากในฮ่องกง) สมยัก่อน

ย่านฮงัฮอมถือว่าทุรกนัดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แมว้่าจะเดินทางมาจากจิม

ซาจุ่ยกต็าม รัฐบาลเลยเร่ิมโครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City 

ถนนเส้นน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 1909 ท าให้หลงัจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน ผูค้นมากมาย

ต่ างพ ากัน ม าสั ก ก าระอ งค์ เจ้ าแ ม่ ก วน อิ ม ท่ี ศ าล แ ห่ ง น้ี กัน อ ยู่ ต ล อด  จน ถึ ง ปั จ จุบั น 
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 **ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิง แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง**  EATON HOTEL  

วนัที่สาม    อสิระช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ 

 

               

 

 

  
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปยา่นถนน

นาธานกมี็สินคา้ใหเ้ลือกมากมาย เช่น น า้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยีห้่อต่างๆ หรือ 

ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าทีม่ใีห้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงมากมาย ของแบนดเ์นมทุกยีห่อ้ 

ทุกช้ิน บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษทีั้งหมดคะ หรือมีอะไรท่ีอยากไดเ้พิ่มเติม แต่ไม่รู้วา่อยูต่รงไหน

สามารถสอบถามไกดไ์ดเ้ลย  

 

 ได้เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

21.35 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี CX617 
 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 
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ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินสายการบินสายการบินคาเธ่ตแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์ชั้นประหยดั ไป-กลบั รวมภาษีสนามบิน
ไทยและฮ่องกง (น ้าหนกัสัมภาระ 30 kg)  

 โรงแรมระดบั 4 ดาว / 2  คืน พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน 
 รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
 ซิต้ีทวัร์คร่ึงวนั วดัแชกง , เจา้แม่กวนอิมรีพลัส์เบย ์, วดัเจา้แม่กวนอิมฮงฮ า  

ร้านจิวเวอล่ี (โดยรถโคช้เป็นลกัษณะจอยบสั) 
 อาหารเชา้แบบต่ิมซ า 1 ม้ือ 

 
หมายเหตุ 

 หลงัจากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆไดใ้นทุกกรณี หากตอ้งการเปล่ียนแปลงการเดินทาง
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลท่าน เพื่อสอบถามเง่ือนขการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 หลงัจากรับกระเป๋าท่ีสนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแลว้ ใหอ้อกท่ีทางออก B แลว้ไปรอไกดท่ี์เสาเลขท่ี 9
สังเกตป้าย C.P.Holidays พบเจา้หนา้ลูกคา้สามารถยืน่ใบคอนเฟิร์มใหก้บัเจา้หนา้ท่ีไดเ้ลยค่ะ 

 แพคเกจน้ีไม่รวมประกนัการเดินทาง (หากตอ้งการซ้ือเพิ่มกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์ในวนัท่ีมี  City Tour  ค่าทปิไกด์ ท่านละ 50 HKD  
 (ต ่ากวา่ 2 ขวบไม่ตอ้งจ่ายค่าทิปไกด)์ 

วธิีการท าจอง 

 โทร 02-3205588 ในเวลาท าการ  จ-ศ  08.30 – 17.30 น. /  ส. 08.30 – 15.00 

 โทร 091-406-3311 / 081-8041230 / 090-9842499  หลงัเวลาท าการ 18.00-20.00 

 ส่ง E-mail หรือ Fax ส าเนาพาสปอร์ตผูเ้ดินทางทุกท่าน (มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน)  

ท่ี cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th แฟกซ0์2-320-3636 หรือ  

ไอดีไลน ์cpholidays / cpholidays1/ cpholidays2 / cpholidays3 / cpholidays4 / cpholidays5 
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