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**แพคเกจนี ้เดนิทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไปคะ** 

ไม่บังคบั City Tour!! ไปกไ็ด้ ไม่ไปกไ็ด้ 
เดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
เร่ิมต้น 

ราคาเด็กต ่ากว่า  
11 ปี (เสริมเตียง) 

ราคาเด็กต ่ากว่า  
11 ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ทารก  
0-2 ปี 

พกัเดี่ยว 

STANFOTD HOLLVIEW 
ถึง 31 ส.ค. 61 

เดินทาง อาทติย์ – พธุ 
10,900 9,900 8,900 3,500 4,000 

EATON 
ถึง 31 ส.ค. 61 

เดินทาง อาทติย์ – พธุ 
11,900 10,900 9,900 3,500 4,000 

 
**เดินทาง พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เพิม่ 1,000 บาท** 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย      

 
 
 
 
 
10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ T สายการบิน  

เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกใน การ
เช็คอนิและเลือกทีน่ั่งด้วยตัวเอง  

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน EK384  
18.05น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้

เดินไปทีท่างออก B ท่านจะได้พบกบัไกด์ ทียื่นรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ 
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 น าท่านเดินทางไปขึน้รถทีบ่ริษทัฯได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นลกัษณะจอยบัส  
 
 
 
 
 
 

 "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร 
หมายความว่า "ท่าเรือหอม" น าท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานขา้มช่องแคบในฮ่องกง ตั้งช่ือ
ตามเกาะท่ีสะพานเช่ือมอยู ่คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก 
และปัจจุบันอยู่ทีอ่นัดับ 7 ของโลก 

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

 

 
 
Stanford Hillview 4* ยา่นจิมซาจุ่ยสามารถเดินออกมาชอ้ปป้ิงไดเ้ลย หอ้งใหม่ สะอาด มี WIFI 
Type : Superior Room https://www.stanfordhotels.com.hk/hillview/ 
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วนัที่สอง วดัแชกงหมิว – รีพลัสเบย์ – วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า – อสิระช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ไม่บังคบัซิตีท้วัร์ แต่ต้องแจ้งภายในวนัทีจ่อง 
น าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหันน าโชค ถ้ามาวดันีต้้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สิน

เงินทอง ธุรกจิการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มกีงัหันทองแดงทีเ่ช่ือกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้าย

และน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ (ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ อยากใหทุ้กท่านตั้งใจอธิฐานขอพร)  

 

 

 

 

 

น าท่านสู่โรงงานจิวเวลร่ี ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกง 

จากนั้นน าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียว 
 

 

 

 

 

 

พกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้าง

ในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอมิ, เจ้าแม่ทบัทมิและเทพ

เจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจจาย บูชาเพ่ือความสุข

, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่ มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่ง
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ดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ทีม่วีธีิการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหินก้อน

กลมอย่างตั้งใจ น าท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงอ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดัเจา้แม่

กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิมประทบัอยู ่มีเป็นจ านวนมากในฮ่องกง) 

สมยัก่อนยา่นฮงัฮอมถือว่าทุรกนัดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แมว้า่จะเดินทางมา

จากจิมซาจุ่ยกต็าม รัฐบาลเลยเร่ิมโครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหวา่งฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ 

Kowloon City ถนนเส้นน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 1909 ท าใหห้ลงัจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิง่ข้ึน 

ผูค้นมากมายต่างพากนัมาสักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีศาลแห่งน้ีกนัอยูต่ลอด จนถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิง    แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และกลบัโรงแรมด้วยตัวท่านเอง  

ทีพ่กั Eaton Hong Kong Hotel 4* / Stanford Hillview 4* 
 

วนัที่สาม    อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
               

 

 

  
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน เช่น น า้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนัง
ยีห้่อต่างๆ หรือช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าทีม่ใีห้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงมากกว่า 700 ร้านค้า 
ขอแบนดเ์นมทุกยีห่อ้ ทุกช้ิน บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษทีั้งหมดคะ หรือมีอะไรท่ีอยากไดเ้พิ่มเติม แต่ไม่
รู้วา่อยูต่รงไหนสามารถสอบถามไกดไ์ดเ้ลย  
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ได้เวลานัดหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก 
21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385   
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 
 

ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยดั ไป-กลบั รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง  
(น ้าหนกัสัมภาระ 30 kg)  

 โรงแรมระดบั 4 ดาว  / 2  คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
 รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
 ไม่บังคบั ซิต้ีทวัร์คร่ึงวนั  วดัแชกง , เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์, วดัฮงฮ า , ร้านจิวเวอล่ี (โดยรถโคช้เป็น

ลกัษณะจอยบสั) 
 
หมายเหตุ 
 หลงัจากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆไดใ้นทุกกรณี  
 หลงัจากรับกระเป๋าท่ีสนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแลว้ ให้ออกทีท่างออก B สังเกตป้าย C.P.Holidaysพบ

เจ้าหน้าลูกค้าสามารถย่ืนใบคอนเฟิร์มให้กบัเจ้าหน้าทีไ่ด้เลยค่ะ 
 แพคเกจน้ีไม่รวมประกนัการเดินทาง (หากตอ้งการซ้ือเพิ่มกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
 ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ ในวนัทีม่ ี City Tour  ค่าทปิไกด์ ท่านละ 50 HKD  

(ต ่ากว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทปิไกด์) 
 

วธิีการท าจอง 

1. โทร. 02-3205588/ 091-4063311/081-8041230 / 090-9842499/094-9914594 

2. ส่ง E-mail หรือ Fax ส าเนาพาสปอร์ตผูเ้ดินทางทุกท่าน (มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน)  
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3. การจองจะสมบูรณ์เม่ือมีการช าระเงินเตม็จ านวนทนัทีหลงัท าการจองและส่งหลกัฐานการช าระเงินมาท่ี 

cpholidays88@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02-320-3636 หรือ ไอดีไลน ์

cpholidays3/cpholidays2/cpholidays1/cpholidays 
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