
 

 

 

 

 



 

 

 

*ส ำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มอีกีหลำยเทีย่วบินให้ท่ำนส ำหรับเวลำทีแ่สดงเป็นเพยีงบำงส่วนเท่ำนั้น* 

*หากท่านตอ้งการเปล่ียนเป็นสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินอ่ืนสามารถสอบถามราคาไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี* 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – The Peninsula Hong Kong                                                                                             (-/-/-) 

    10.30 น. 
 
 
 
 
 

 
      14.00 น. 

ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สำยกำรบิน Emirates Airline 

กรุณำถึงสนำมบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business Class  พร้อม
รับเอกสารBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส าหรับเขา้ช่องพิเศษและส าหรับเขา้รับบริการท่ีห้องพกัรับรองของสายการบิน
ส าหรับผูเ้ดินทางชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงความสะดวกสบายของการเดินทางคือใชบ้ริการเลาจห์รือห้องพกัรับรองของสายการบินท่ีไวค้อย
ตอ้นรับผูเ้ดินทางก่อนข้ึนเคร่ืองท่านสามารถใชบ้ริการทานอาหารหรือของว่างและพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย        
ออกเดินทางสู ่ฮอ่งกง โดย สายการบินเอมิเรตส์  

 
18.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติ เช็คแล๊ปก๊อก ฮอ่งกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลงัจากรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้วจะพบกบัเจ้าหน้าที่โรงแรม 

ณ จดุนดัพบเพ่ือน าทา่นเดินทางด้วยสูโ่รงแรม The Peninsula Hong Kong โดยรถลิมซูีนที่ทางโรงแรมได้เตรียมไว้บริการทา่น 
Rolls Royce or Mercedes Benz (Limousine provide by hotel is subject to availability)  

โปรแกรม แพคเกจ The Peninsula Hong Kong Business Class 3วนั 2คืน รำคำเร่ิมต้น (บำท)   35,900 

ทีพ่กั THE PENINSULA HONG KONG  2คืน  
รถ รับจากสนามบินดว้ย Rolls Royce or Mercedes benz S class จากโรงแรงกลบัสนามบินดว้ย Private Alphard  

อำหำร อาหารเชา้ในโรงแรม 2 ม้ือ/  Afternoon Tea 1 ม้ือ    
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EK 

ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 14.00 – 18.05 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.30 – 23.45 น. 



 

     
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีโรงแรมระดบัต านาน หน่ึงในสญัลกัษณ์ของฮ่องกง The Peninsula Hong Kongเปิดให้บริการคร้ังแรกในเดือนธนัวาคมปี ค.ศ. 
1928 โดยไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น ‘’Grande Dame of the Far East’’ และในปี 2016 จะมีอายคุรบ 88 ปี โรงแรมแห่งน้ีไดใ้ชง้บประมาณสูงถึง 
450 ลา้นเหรียญฮ่องกงในการปรับและตกแต่งห้องพกัใหม่ทั้งหมด  

  
 

พกั THE PENINSULA HONG KONG (Deluxe room located on three side of the original building views are vibrant of the street shopping)    

วนัที่สอง อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม -วดัเจ้ำแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -วดัแชกงหมิว-วัดเจ้ำแม่กวนอมิฮงฮ ำ-โรงแรมที่พกั (B/-/-)                                                                                                                                                                       

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ The Lobby  
อาหารเชา้ท่ีโรงแรมมี 2 แบบจะเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร The Lobby  หรือห้องอาหาร The Verandah 
1.The Lobby อาหารเชา้จะเป็นแบบเซตเมนู (1เซต/ท่าน ) ตั้งอยูบ่ริเวณล๊อบบ้ีโรงแรมชั้นล่างหรือบริเวณเดียวกบัท่ีทาน Afternoon Tea  
เวลาบริการอาหารเชา้ 07.00-11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Verandah ห้องอาหารแบบบุฟเฟต ์
เวลาบริการอาหารเชา้ 
07.00-10.00 วนัจนัทร์-เสาร์ 



 

07.00-10.30 วนัอาทิตย-์หรือวนัหยดุส าคญั 
*กรณีลูกคา้ท่ีมีความประสงคไ์ปไหวพ้ระขอพรกรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง7วนัและการนดัหมายเวลาไกด์จะแจง้กบัลูกคา้เม่ือถึงสนามบินฮ่องกงส าหรับการร่วมคณะ
ไหวพ้ระรถบริการเป็นแบบจอยน์บสัร่วมกบัท่านอ่ืนหากตอ้งการแยกเป็นกรุ๊ปส่วนตวักรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการสอบถามเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม* 

 
 
 
 
 
 
  
 

น ำท่ำนสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่ำวน ้ำตื้น ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.
1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความ
เช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจจาย บูชาเพ่ือความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่ง
ดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัน าโชค ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนั
ทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให้   

 
 
จากนั้นน าท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้านHKJ  



 

 
น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮงอ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิม
ประทบัอยู ่มีเป็นจ านวนมากในฮ่องกง) สมยัก่อนยา่นฮงัฮอมถือว่าทุรกนัดานและถนนหนทางไม่สะดวกแมว้า่จะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม 
รัฐบาลเลยเร่ิมโครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหวา่งฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 1909 ท าให้หลงัจากนั้น
ท าให้การเดินทางมีความสะดวกมากข้ึนผูค้นมากมายต่างพากนัมาสกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีศาลแห่งน้ีกนัอยูต่ลอด จนถึงปัจจุบนั 

   
 

บ่ำย สมัผสักบัการจิบชายา่มบ่ายอนัโด่งดงั ณ Lobby ในโรงแรม Afternoon Tea เร่ิมเวลำ14.00-18.00 น. 
Afternoon Tea 1 Set ส าหรับลูกคา้ผูใ้หญ่ 2 ท่าน กรณีตอ้งการจองAfternoon Tea แนะน าใหลู้กคา้จอง ณ วนัแรกของการเช็คอินเขา้พกั  
 

   
 
 
 
 
 
 

ที่พกั THE PENINSULA HONG KONG (Deluxe room located on three side of the original building views are vibrant of the street shopping)    
 
 
 
  
 
 
 

 



 

วนัทีส่ำม อสิระช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ                                                                                       (B/-/-) 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

   
 
อสิระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงส าหรับท่านท่ีเลือกพกั The Peninsula Hong Kong 
พลาดไม่ไดส้ าหรับสินคา้ระดบั Hi End at The Peninsula Arcade หรือจะเลือกมาเดินเล่นท่ี Ocean Terminal / Heritage 1881 ซ่ึงท่านสามารถเดิน
จากโรงแรมมาไดเ้ร่ือยตลอดเส้นทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกวา่50ร้านอาหาร 2โรง
ภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo 
และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอยา่งครบครร เม่ือถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือ
เดินทางกลบัประเทศไทย บริการดว้ยรถตูส่้วนตวั Private Alphard ห้องละ 1คนั 

 

21.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 Business Class บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองก่อน
ข้ึนเคร่ืองสามารถใชบ้ริการห้องพกัรับรองของสายการบิน Emirates ตั้งอยูท่ี่ Sky Plaza Terminal 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

 

THE PENINSULA YACHT / The Peninsula Hong Kong 

 เสนออีกหนึง่บริการ ลอ่งเรือยอชท์กบั เดอร์เพนนินซูลา่ยอชท์  
THE PENINSULA YACHT 

 รำคำ: 5,400 บ. (ผู้ใหญ่) / 2,450 บ. (เดก็) 

 Sun seeker Manhattan 60 เป็นเรือส าราญขนาด 19 เมตร ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถงึ 15 คน สมัผสั
บรรยากาศการลอ่งเรือตอนเย็นๆ เวลา 2 ชัว่โมง คณุจะได้ชม Symphony of Lights บนอา่ว Victoria Harbour ววิ
ที่แตกตา่งสวยงามกวา่ใคร พิเศษเสร์ิฟเซต Harbour Sunset Cruise ประกอบด้วย คานาเป ้แชมเปญ ไวน์ 
ค็อกเทล และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ แบบไมจ่ ากดั  

 สามารถใช้บริการลอ่งเรือสดุพิเศษนีไ้ด้ตัง้แตเ่วลา 18.30 น. ถึง 20.30 น. ทกุวนั 



 

 

อตัรำนีร้วม อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการ
ระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมีส าหรับ
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋
ตามท่ีสายการบินระบุ 
2.าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  
กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / DBL / SGL / TRP 
หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู ้
เขา้พกัทั้งน้ีการจดัห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถานะห้องของทาง
โรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานและท าการรี
เควสตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3ท่านหากตอ้งการพกั
ท่านเดียวมีต่พกัเด่ียวเพ่ิมหรือพกั 1ห้องเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริม
ท่ีทางโรงแรมจดัให้ 
3.ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
5.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าน ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม  
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่า
ซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค  านวณจากค่าบริการ) 
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็ก
ทารก 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรและกำรยกเลกิ ส ำหรับแพคเกจทัวร์ 
 

หมำยเหตุ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์ทาง
บริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการันตีห้อง 
2. เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไข
เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และ
ตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิดของตัว๋เคร่ืองบิน
หรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทางโรงแรมเป็นตน้ 
3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศ
ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทั
รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือ

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศและจาก
การปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ี
จะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ 
ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ 
การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  
เพ่ือให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิก
เท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขให้
ดีท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการ
เดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรม
ทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยั
จลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  



 

เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทน
บริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้
จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีการลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการ
เขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่าน
ละ 2,500บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถ
ให้กบัทางทวัร์เพ่ือท่ีตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ 
ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  
 
 

7.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านได้
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขา้งตน้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


