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THE LANGHAM HOTEL 

 

ราคาผู้ใหญ่ 
เร่ิมต้น 

ราคาเด็กต ่ากว่า 11 ปี พกัเดี่ยว 

ก.พ. – 31 มี.ค. 61 27,900.- 18,900 18,000 

T’ang Court  30,900.- 22,900 18,000 

 

ราคาผู้ใหญ่ 
เร่ิมต้น 

ราคาเด็กต ่ากว่า 11 ปี พกัเดี่ยว 

ก.พ. – 31 มี.ค. 61 26,900.- 18,900 18,000 

T’ang Court  29,900.- 22,900 18,000 
**แพคเกจน้ีเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป ยกเวน้วนัท่ี 15-20 ก.พ. 61** 

 วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – The Langham       

กรณ ีโดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 

05.30 น.   ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ ฮอ่งกง แอร์ไลน์ 
Business Class (HX) 

08.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง  โดยสายการบนิ ฮอ่งกงแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ HX768 Business Class   ส าหรับทา่นไหน
อยากอพัรูปสวยๆ เช่ือมตอ่ WIFI ได้เลยนะค๊า(หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ี)   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มระดบัพรีเม่ียม)  

12.10 น.   ถึงสนามบนิ เช็คแล๊ปก๊อก ฮอ่งกง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
--------------------------------------------- 

กรณ ีโดยสายการบิน เอมิเรตส แอร์ไลน์ 

10.30 น.     ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์T สายการบนิ เอมิเรตส แอร์ไลน์ 
Business Class(EK) ทา่นควรถึงสนามบนิก่อนการเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการเช็คอินด้วยและเลือกท่ีนัง่
ด้วยตวัเอง เช็คอินได้ท่ีชอ่ง Business Class  ได้เลย ไมต้่องตอ่ควิยาวผา่นพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบนิ
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มี Priority Card ให้ส าหรับทกุทา่น ส าหรับบตัรโดยสาร Business Class สามารถใช้บริการของ Lounge Emirates ชัน้ 3 
Concourse E และทา่นควรเดนิไปถึงประต ูGATE ก่อนเคร่ืองออก 1 ชัว่โมง 

14.00 น.       ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ เอมิเรตแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ EK384 Business Class   ส าหรับการ
เช่ือมตอ่ WIFI กรุณาสอบถามเจ้าหน้าบนเคร่ืองได้เลย(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มระดบัพรีเม่ียม หากต้องการใช้บริการ Bar 
Counter เดนิไปด้านหลงัสดุได้เลย ไมเ่สียคา่บริการ) 

18.05 น.       ถึงสนามบนิ เช็คแล๊ปก๊อก ฮอ่งกง  จะมีเจ้าหน้าท่ีจากโรงแรมมาชปูา้ย ช่ือของทา่นตรงหน้าประต ูGATE ท่ี
ทา่นลงเคร่ืองทนัที  (ในกรณีท่ีทา่นไมเ่จอเจ้าหน้าท่ี ให้ทา่นรับกระเป๋าแล้วตดิตอ่ทีเคาน์เตอร์ B13) เจ้าหน้าท่ีจะดแูลทา่น 
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบกวนทกุทา่นปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. สว่น Smart Phone ทัง้หลายเพียงทา่นเช่ือตอ่ Wifi เวลาก็จะปรับอตัโนมตัิ
จ๊ะ ผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของฮอ่งกง..." "ฮอ่งกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง 
วา่ "เซียงกัง่” ความหมายก็ไมเ่หมือนใคร หมายความวา่ "ทา่เรือหอม" มีความเป็นมา สืบเน่ืองมาแตค่รัง้ท่ีกวางตุ้ง เป็นแหลง่
ปลกูไม้หอมชนิดหนึง่ สง่ขายเป็นสินค้าออกโดยท่ีต้องมาขนถ่ายสินค้ากนัท่ีทา่เรือน า้ลกึตอนใต้สดุ น าทา่นผา่นสะพานซิง
หมา่เป็นสะพานข้ามชอ่งแคบในฮอ่งกง ตัง้ช่ือตามเกาะท่ีสะพานเช่ือมอยู่ คือเกาะซิงย่ีและเกาะหมา่วนั มีชว่งกลางยาว 
1,377 เมตร สงู 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีชว่งกลางยาวท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
และปัจจบุนัอยูท่ี่อนัดบั 7 ของโลก  
น าทกุทา่นเข้าสู ่THE LANGHAM HOTEL โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ลกัษณะห้องพกัแบบ DELUXE CITY VIEW ROOM 
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ท่ีพกั THE LANGHAM HOTEL 

http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/ 
 

วนัที่สอง  วดัแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอมิรีพลัสเบย์ – จุดชมววิ วคิตอเรียพคี – เลือกทาน 

T’ang Court Resturant 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม ( Food Gallery) 

หลงัทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกงุ หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามของวดัแชกงหมิว”  

 

 

 

 

 

 

หรือ วดักงัหนัน าโชค ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง 

มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้(ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ อยากให้

ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้นน าท่านสู่โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/
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จากนั้นน าท่านสู่ รีพลัส์เบยห์รืออ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์

อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้

แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวน

มากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความเช่ือถือ

ศรัทธา พระสังกจัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มี

เทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบ

คล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ  

จากนั้นท าท่านไปยงั จุดชมววิของท่ีอยูร่ะหวา่งทางไปยงัจุดสูงสุดของวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของ

เกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และ สีสันช่วงกลางวนัของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมด

สร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง ส าหรับลูกค้าทีเ่ลือกทานม้ือเทีย่ง at T’ang Court Resturant for Michelin’s 3 Star 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั THE LANGHAM HOTEL 



                                                                                                                                                                                         

 C.P. HOLIDAYS CO., LTD. 
8/85 Town Avenue Srinakarindra Onnuch 68, Suanlaung, Bangkok 10250, Tel: 02-320-5588 Fax: 02-320-3636  
Hotline: 091-465-9665, E-mail: cpholidays88@gmail.com, Website: www.hongkongsmiletrip.com 

http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/ 
 

วนัที่สาม    อสิระช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายใรโรงแรม (Food Gallery) 

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปยา่นถนนนาธานก็มีสินคา้ใหเ้ลือก

มากมาย เช่น น ้าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ หรือ 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีใหท้่านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ของแบนดเ์นมทุกยีห่อ้ ทุกช้ิน บนเกาะฮ่องกง 

ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรท่ีอยากไดเ้พิ่มเติม แต่ไม่รู้วา่อยูต่รงไหนสามารถสอบถามไกดไ์ดเ้ลย   

ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินโดย รถ ALPHARD ส่วนตวั 

 

 กรณี โดยสายการบนิ ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
CLUB BAUHINAI Lounge near gate 23 Terminal One 

23.50 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบนิฮอ่งกง แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี HX761 
(Business Class) เชน่เดมิ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฟรี 

http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/
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02.20 น.    เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ.............พร้อมความประทบัใจ  
กรณี โดยสายการบนิ เอมิเรตส แอร์ไลน์  
Emirates Lounge near gate 40 Terminal One 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบนิเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี EK385  (Business Class) 
เชน่เดมิ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฟรี ใช้บริการ Lounge ได้เหมือนเดมิเลยนะค๊ะ) 

23.15 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจสายการบนิเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง (น า้หนกั 40 kg )  
 โรงแรม THE LANGHAM 2  คืน พกัห้องละ 2 – 3 ทา่น 
 รถรับสง่ สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 
 ซิตีท้วัร์คร่ึงวนั  วดัแชกงหมิว, เจ้าแมก่วนอิมรีพลสัเบย์ , จดุชมวิววิคตอเรียพีค , ร้านจิวเวลร่ี 
 อาหารเช้า 2 มือ้ตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม 

หมายเหตุ 
 หลงัจากออกตัว๋แล้ว ไมส่ามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทกุกรณี  
 แพคเกจนีไ้มร่วมประกนัการเดนิทาง (หากต้องการซือ้เพิ่มกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี)  
 หลงัจากท่ีรับกระเป๋า ให้ออกที่ทางออก B ท่านจะได้พบกับไกด์ ท่ียืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย 

C.P.Holidays นะคะ 
 ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ ในวันท่ีมี  City Tour  ค่าทปิไกด์ ท่านละ 50 HKD 
 (เดก็ต ่ากว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทปิไกด์) 

 

วธีิการท าจอง 
 โทร 02-3205588 ในเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 
 โทร 091-4063311 / 081-8041230 / 090-9842499 / 094-9914594 หลงัเวลาท าการ 
 สง่ E-mail หรือ Fax ส าเนาพาสปอร์ตผู้ เดนิทางทกุทา่น (มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน)  
 การจองจะสมบรูณ์เม่ือมีการช าระเงินเตม็จ านวนทนัทีหลงัท าการจองและสง่หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี

cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th แฟกซ์02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays3/ 
cpholidays2 / cpholidays1 / cpholidays 

mailto:cpholidays88@gmail.com%20����
mailto:cs@cpholidays.co.th

