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ตารางราคา 

วนัที ่ ราคาผู้ใหญ่/เด็กเสริมเตียง ทารก 0-2 ปี พกัเดี่ยว 

26-28 กรกฎาคม 62 22,900 5,000 6,500 

ตารางราคา 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –   Mira Hotel Hong Kong                                                                                                       (-/-/-) 

สายการบิน: Emirates Airline EK 

10.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline (EK) 

  หมายเหตุ: กรุณาถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ด้วย

ตวัเอง ส าหรับการเช็คอินออนไลน์ท่านสามารถท าไดก่้อนการเดินทาง 48 ชัว่โมงและจนถึงก่อนเวลาเคร่ือง

ออก 1.5ชัว่โมง 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK384 (1400-1805) (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

โปรแกรม แพคเกจ  Mira Hotel บิน Business Class 3วนั 2คืน ราคาเร่ิมต้น (บาท)   22,900 

เดินทาง  26-28 กรกฎาคม 62  EMIRATES AIRLINE  แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั MIRA HOTEL  2 คืน  
รถรับ-ส่ง บริการดว้ยรถโคช้แบบจอยน์บสั*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  
อาหาร อาหารเชา้ 1ม้ือท่ีโรงแรม 

Emirates Airline EK 

ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 14.00 – 18.05 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -  กรุงเทพ (BKK) 21.30 – 23.45 น. 
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18.05 น. สายการบิน Emirates Airline น าท่านถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

************************************************************************************** 

จุดนัดพบ:  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้วให้ท่านเดินไปท่ี ทางออก B  

เสาหมายเลข 9. ซ่ึงเป็นจุดนัดพบของกรุ๊ปทวัร์ให้สังเกตป้าย C.P. Holidays ไกด์ทอ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณ

ดงักล่าวท าการเช็คช่ือและโรงแรมท่ีท่านพกัและนดัหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ีทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับ

กลบัในวนัเดินทางกลบัตามท่ีท่านไดท้  าการจองไว ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียม

ไวใ้ห้เป็นรถโคช้แบบจอยน์บสัร่วมกบัท่านอ่ืน เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่านสามารถเช็คอินห้องพกัดว้ยพาสปอร์ต

ไดเ้ลย ส าหรับการเขา้พกัในแต่ละโรงแรมเจา้หนา้ท่ีของโรงแรมจะท าการขอมดัจ าการเขา้ห้องพกัอาจจะเป็น

บตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ าจะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจากท าการเช็คเอา้ทแ์ลว้หากท่านมดัจ าเป็น

เงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหากมดัจ าดว้ยบตัรเครดิตวงเงินจะคืนกลบัมาภายในบตัรประมาณ 2 อาทิตย ์

 

 

 

 

 

พกัท่ี   Mira Hotel  https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิระท่านตามอธัยาศัย – ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย          (-/-/-) 

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยอืนฮ่องกงส าหรับท่านท่ีเลือกพกั 

Mira Hotel  สามารถเลือกมาชอ้ปป้ิงสินคา้ระดบั Hi End ณ หา้งดงั The ONE สามารถเดินช็อปป้ิงตลอดเส้นทาง

ถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกวา่50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนต์

https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/
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และยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton 

ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบครร  

พกัท่ี   Mira Hotel  https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – วดัแชกงหมิว – วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า – อสิระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ                     (ABF/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

09.00 น. น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว

อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมี วดัเทียน

โฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ ั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพ

ศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักษ์

รักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลุบรูปป้ันท่าน องค์

พระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่ง

การต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น 

แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดง

ไปผูกไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีน

ซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีส่ิงดีๆเกิดข้ึนใน

ชีวติ 

 

 

 

 

https://www.themirahotel.com/rooms_category/hotel-rooms/
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หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์น

เงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่

ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*

ข้ึนช่ือว่าเป็นเซียนผูผ้ดุงความยุติธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือว่าวดั *กงัหัน*เพราะเป็น

สัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหวน้ั่นเอง  และในวดักงัหันยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่าน

อาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซ้ายมือองเทพเจา้แชกง และเทพ

เจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนให้เราน า

กลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้านHKJ 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอ า  อีกหน่ึงวดัเจ้าแม่กวนอิมท่ีได้รับความนิยมจากชาวฮ่องกงและบรรดา

นกัท่องเท่ียวมากมาย เพราะวดัแห่งน้ีมีอายุถึง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองการเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  าสุดๆ 

และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลพิเศษ ทางวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสัตว์

กวนอิมมีการแจกซองอัง่เปาเพื่อเป็นของขวญัแก่ผูม้ากราบไหว ้โดยแต่ละซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่างกนัไป 

ชาวจีนเช่ือวา่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตวก์วนอิมประทานให้เพื่อไปท าธุรกิจ ท าให้ผูท่ี้

ไดรั้บไปมีแต่โชคลาภ คา้ขายร ่ ารวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวา่ *พิธีกูเ้งินเจา้แม่กวนอิม* 
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บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

สายการบิน: Emirates Airline EK 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK385 (2130-2345) (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.45 น. สายการบิน Emirates Airline น าท่านถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย....พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

หมายเหตุ: ส าหรับวนั City Tour อาจมีการเปลีย่นแปลง บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง 

 อตัรานีร้วม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นธุรกิจ ไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี

ส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / DBL / SGL / 

TRP หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผูเ้ขา้พกัทั้งน้ีการจดัห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถานะ

ห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานและท าการรีเควสตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3ท่าน

หากตอ้งการพกัท่านเดียวมีแต่พกัเด่ียวเพิ่มหรือพกั 1 หอ้งเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริมท่ีทางโรงแรมจดัให ้

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

4. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดินทาง 40 กโิลกรัม  

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
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2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 

6. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเว้นเด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการันตีห้อง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก  

2.1 ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิด

ของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทางโรงแรมเป็นตน้ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใช้งาน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือ

วา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

7. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 

8. ท่านจะต้องเดินทางตามโปรแกรมทีท่างบริษัทฯ ก าหนดเท่าน้ัน  

9. การลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,500

บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถให้กบัทางทวัร์เพื่อท่ีตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ 

ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุดงาน การเมือง 

ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขใน

การท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายให้ถือเป็น

ความรับผดิชอบส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

 


