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ตารางราคา 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กต ่ากว่า 6 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
ทารก 0-2 ปี พกัเดี่ยว 

15 – 17 เมษายน 2562 37,900 28,900 5,000 21,000 

19 – 21 เมษายน 2562 37,900 28,900 5,000 21,000 
 

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

10.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บิน Emirates Airline  

**สังเกตป้าย C.P. Holidays ** พนกังานตอ้นรับ ให้การตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสาร

การเดินทาง บัตรท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เช็คอินได้ท่ีช่อง 

Business Class  ได้เลย ไม่ตอ้งต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง เพราะสายการบินมี 

Priority Card ให้ส าหรับทุกท่าน ส าหรับบัตรโดยสาร Business Class สามารถใช้บริการของ 

Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse G และท่านควรเดินไปถึงประตู GATE ก่อนเคร่ืองออก 1 ชัว่โมง 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK384 ชั้นบิสิเนส คลาส 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกรุ๊ป The Peninsula Hong Kong Business Class 3วนั 2คนื ราคา (บาท)   37,900.- 

เดนิทาง  15-17, 19-21 เมษายน 2562 สายการบิน   EMIRATES AIRLINE รับเพยีง 10 ท่านเท่าน้ัน 

ที่พกั THE PENINSULA HONG KONG  2 คืน  
รถ รถโคช้  
อาหาร อาหารเชา้ในโรงแรม 1 ม้ือ/ ต่ิมซ า 1 ม้ือ/ อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Symphony by Jade 1 ม้ือ 

เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ EK 
ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 13.45 – 17.40 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.00 - 23.15 น. 
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17.40 น. สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์น าท่านถึงสนามบินนานาชาติ เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีโรงแรมระดบัต านาน หน่ึง

ในสัญลกัษณ์ของฮ่องกง The Peninsula Hong Kong เปิดให้บริการคร้ังแรกในเดือนธนัวาคมปี ค.ศ. 

1928 โดยไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น “Grande Dame of the Far East’’ และในปี 2016 จะมีอายุครบ 88 

ปี โรงแรมแห่งน้ีไดใ้ชง้บประมาณสูงถึง 450 ลา้นเหรียญฮ่องกงในการปรับและตกแต่งห้องพกัใหม่

ทั้งหมด  

  ท่ีพกั  THE PENINSULA HONG KONG (Deluxe room)    

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม – อสิระช้อปป้ิง       (B/-/-)                                                                                                                                                                       

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ The Lobby  

อาหารเช้าท่ีโรงแรมมี 2 แบบจะเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร The Lobby  หรือห้องอาหาร          

The Verandah 

1. The Lobby อาหารเชา้จะเป็นแบบเซตเมนู (1 เซต/ท่าน ) ตั้งอยูบ่ริเวณล๊อบบ้ีโรงแรมชั้นล่างหรือ

บริเวณเดียวกบัท่ีทาน Afternoon Tea  เวลาบริการอาหารเชา้ 07.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The Verandah หอ้งอาหารแบบบุฟเฟต ์
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เวลาบริการอาหารเชา้ 

07.00-10.00 วนัจนัทร์-เสาร์ 

07.00-10.30 วนัอาทิตย-์หรือวนัหยดุส าคญั 

 

 

 

 

 

 

อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง การช้อปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ได้เม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงส าหรับ

ท่านท่ีเลือกพกั The Peninsula Hong Kong พลาดไม่ไดส้ าหรับสินคา้ระดบั Hi End at The Peninsula 

Arcade หรือจะเลือกมาเดินเล่นท่ี Ocean Terminal / Heritage 1881 ซ่ึงท่านสามารถเดินจากโรงแรม

มาไดเ้ร่ือยตลอดเส้นทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450 ร้านคา้และ

อีกกวา่ 50 ร้านอาหาร 2โรงภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็ม

ไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่ว่าท่านอยากช้

อปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบครร 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั THE PENINSULA HONG KONG (Deluxe room)    
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วนัทีส่าม อาหารเช้าแบบติ่มซ า – วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – HKJ – อิสระและพักผ่อนตาม

อธัยาศัย   (B/L/-)                                                                                                                                                                       

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารอาหาร Symphony by Jade 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตืน้ ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อ่าว อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึง

ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 

โดยแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทบัทิมและเทพเจ้าต่าง ๆ 

ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข ,              

เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง

ชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลม

อยา่งตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค  ถ้ามาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ 

ทรัพยสิ์น เงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบั

ไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให ้  
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   น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้าน HKJ  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Yung Kee ( https://yungkee.com.hk/) 

เมนูพเิศษ ห่านย่าง  

ภตัตาคารหย่งกี ร้านอาหารระดบั 5 ดาว ถูกจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 15 สุดยอดภตัตาคารโลกในปี 

ค.ศ. 1968 เมนู “ห่านยา่ง” พระเอกของร้านถูกยกยอ่งวา่ “อร่อยสุดในฮ่องกง” ดว้ยเน้ือน่ีนุ่มล้ิน กดั

เขา้ไปแลว้ชุ่มฉ ่าไปทั้งปาก หนงักรอบนอก ชั้นไขมนัไม่เล่ียนไม่เละ ท าให้เป็นเมนูเด็ดท่ีห้ามพลาด

ดว้ยประการทั้งปวง 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงฝ่ังฮ่องกง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง

ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  

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

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองก่อนข้ึนเคร่ืองสามารถใชบ้ริการห้องพกัรับรองของสายการ

บิน Emirates ตั้งอยูท่ี่ Sky Plaza Terminal 1 

 

 

 

 

 

 

https://yungkee.com.hk/
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23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*********************************************** 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลบั และค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่งท่ีมีส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

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

จากค่าบริการ) 

5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 100 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็กทารก 

เงื่อนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทวัร์ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์น้ี ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการ

จองหอ้ง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก  

2.1 ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  

2.2 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 
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5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 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 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุด

งาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร ภยัธรรมชาติ การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่

ทางบริษทัจะแกไ้ขให้ดีท่ีสุด 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 าแลว้ ถือว่าท่านได้ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้

ขา้งตน้ 

8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 


