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ตารางราคา 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กต ่ากว่า 11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
ทารก 0-2 ปี พกัเดี่ยว 

15 – 17 เมษายน 2562 26,900 18,900 5,000 8,000 

19 – 21 เมษายน 2562 26,900 18,900 
 

5,000 8,000 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – THE LANGHAM HOTEL – WELCOME DRINK                                                          (-/-/-) 

10.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

Emirates Airline  

โปรดทราบ: กรุณาถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและ

เลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business Class  พร้อมรับเอกสาร Boarding Pass และ Priority 

Pass /Lounge Invitation ส าหรับเขา้ช่องพิเศษและส าหรับเขา้รับบริการท่ีหอ้งพกัรับรองของสายการ

บินส าหรับผูเ้ดินทางชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงความสะดวกสบายของการเดินทางคือใชบ้ริการ

เลาจ์หรือห้องพกัรับรองของสายการบินท่ีไวค้อยตอ้นรับผูเ้ดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง ท่านสามารถใช้

บริการทานอาหารหรือของวา่ง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย        

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK384 ชั้นบิสิเนส คลาส 

 

 

 

 

โปรแกรม แพคเกจ  THE LANGHAM HOTEL Hong Kong Business Class 3วนั 2คืน ราคา (บาท)   26,900.- 

เดนิทาง  15-17, 19-21 เมษายน 2562 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE แพคเกจเดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป 

ที่พกั THE LANGHAM HOTEL HONG KONG  2 คืน  
รถ บริการดว้ยรถตูอ้ลัพาด **สนามบิน-โรงแรม -สนามบิน** 
อาหาร อาหารเชา้ในโรงแรม 2 ม้ือ  

เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ 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. สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์น าท่านเดินทางถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทางออก B ให้ท่านเดินมายงัเสาเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็น

จุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณดงักล่าวท าการเช็ค

ช่ือและโรงแรมท่ีท่านพกัและนดัหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ีทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับกลบัในวนั

เดินทางกลบัตามท่ีท่านไดท้  าการจองไว ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียม

ไวใ้ห้ เป็นรถตู้อลัพาร์ด เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่านสามารถเช็คอินห้องพกัด้วยพาสปอร์ตได้เลย 

ส าหรับการเขา้พกัในแต่ละโรงแรมเจา้หน้าท่ีของโรงแรมจะท าการขอมดัจ าการเขา้ห้องพกัอาจจะ

เป็นบตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ า

จะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจากท าการ

เช็คเอา้ทแ์ลว้ทางหากท่านมดัจ าเป็นเงินสด

จะคืนเป็นเงินสดหรือหากมดัจ าด้วยบตัร

เครดิตวงเงินจะคืนกลับมาภายในบัตร

ประมาณ 2 อาทิตย ์

  พิเศษตอ้นรับท่านดว้ย Welcome Drink 

พกัท่ี  The Langham Hong Kong 5*  http://www.langhamhotels.com  

  Room Type: SUPERIOR COURTYARD VIEW ROOM 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langhamhotels.com/
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วนัท่ีสอง   อาหารเชา้ท่ีโรงแรม-วดัเจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์-วดัแชกงหมิว-HKJ-วดัเจา้แม่กวนอิมฮงฮ า-อิสระชอ้ปป้ิงย่านจิม

ซาจุ่ย             (B/L/-)                                                                                                                                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมท่ีพกั  

 **ส าหรับท่านท่ีเลือกไปไหวพ้ระเพื่อความเป็นสิริมงคล ไกด์จะนดัหมายเวลาและจุดนดัพบในวนั

แรกท่ีมาถึง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น  ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน ซ่ึง

ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐาน

อยู่ทั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องค์เทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพ

ศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชค

ลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน องคพ์ระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของ

ลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้

จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้

ชีวิตท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผูกไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึง

เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 

100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
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 หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ 

ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่

ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให้ และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท า

ธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือว่าเป็นเซียนผูผ้ดุงความยุติธรรม ซ่ือสัตย์และรบชนะเสมอ 

สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือว่าวดั *กงัหัน*เพราะเป็นสัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหว้

นัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพ

เจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซ้ายมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 

องค์อยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนให้เราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นได้

ดว้ย 

 จากนั้นน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้านHKJ 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงอ า อีกหน่ึงวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวฮ่องกงและบรรดา

นกัท่องเท่ียวมากมาย เพราะวดัแห่งน้ีมีอายุถึง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองการเส่ียงเซียมซีท่ี

แม่นย  าสุดๆ และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลพิเศษ ทางวดัจะจดัพิธี

เปิดคลงัพระโพธิสัตวก์วนอิมมีการแจกซองอัง่เปาเพื่อเป็นของขวญัแก่ผูม้ากราบไหว ้โดยแต่ละซอง

จะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่างกนัไป ชาวจีนเช่ือว่าตวัเลขท่ีอยู่ในซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตว์

กวนอิมประทานให้เพื่อไปท าธุรกิจ ท าให้ผูท่ี้ไดรั้บไปมีแต่โชคลาภ คา้ขายร ่ ารวยและคนไทยจะเรียก

พิธีน้ีกนัวา่ *พิธีกูเ้งินเจา้แม่กวนอิม* 
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อสิระท่านช้อปป้ิงหรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกั The Langham Hong Kong 5*  http://www.langhamhotels.com 

 Room Type: SUPERIOR COURTYARD VIEW ROOM 

   

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม ทานอาหารเชา้-อิสระชอ้ปป้ิง - ยา่นจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                                              (B/-/-)                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  

 

 

 

 

     อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงส าหรับท่าน

ท่ีเลือกพกั The Langham Hong Kong Hotel พลาดไม่ไดส้ าหรับสินคา้ระดบั Hi End ณ ห้างดงั Ocean 

http://www.langhamhotels.com/
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Terminal / Heritage 1881 ซ่ึงใชเ้วลาเดินจากโรงแรมประมาณ 5นาที ตลอดเส้นทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้

มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกว่า50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนต์และยงั

เป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าอาทิเช่น Prada และ Louis 

Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่ว่าท่านอยากช้อปป้ิงอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอย่าง

ครบครร เม่ือถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัประเทศ

ไทย บริการดว้ยรถตูส่้วนตวั Private Alphard 

21.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 Business Class 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองก่อนข้ึนเคร่ืองสามารถใชบ้ริการหอ้งพกัรับรองของสายการบิน 

Emirates ตั้งอยูท่ี่ Sky Plaza Terminal 1   

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

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

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลบั และค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่งท่ีมีส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 

2. ท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / 

DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผูเ้ขา้พกั ทั้งน้ีการจดัห้อง

จะเป็นดุลยพินิจและสถานะห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานเท่านั้น ท าไดแ้ค่

แจง้ความประสงคต์ามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3 ท่าน หากตอ้งการพกัท่านเดียวจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

หรือจะเป็นแบบพกัหอ้งเดียวกนัแลว้เสริมเตียงตามท่ีทางโรงแรมจดัให้ 

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม

เองต่างหาก) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
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3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณ

จากค่าบริการ) 

5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทวัร์ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์น้ี ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการ

จองหอ้ง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก  

1.1 ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  

1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา

เดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และ

ตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิดของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของ

ทางโรงแรมก าหนด 

3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อการ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริษทัไม่รับผิดชอบหากไม่

เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

7. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 

8. กรณีไปซิต้ีทวัร์มีการลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการ

เก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,500บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยจ่ายค่ารถให้กบัทางทวัร์ 

ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด 

 

 

 



 

9 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุด

งาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร ภยัธรรมชาติ การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่

ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด เรายงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข

ในการท่องเท่ียว  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ราคา และ โปรแกรม ตามท่ีแจ้งในรายการข้างต้น หลังจากเดินทางแล้วลูกค้า

ปรับเปล่ียนรายการหรือบริการจากทางโรงแรม หรือ บริษทัฮ่องกงดว้ยตวัท่านเองและหากมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านทุกกรณี 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 

ทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล การประทว้ง ความไม่สงบทาง

การเมือง  

6. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ ให้ถือเป็นความ

รับผดิชอบส่วนบุคคล 

7. ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแล้ว ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้

ขา้งตน้ 

8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


