
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12380 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 



 

** ฟรีซิมการ์ดฮ่องกง 1ซิม /1ห้อง ** 

** ฟรี บัตรรับประทานอาหาร ในโรงแรม Eaton มีจ านวนจ ากดั ** 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –Eaton Hotel Hong Kong      

10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline Economy Class 
(EK) กรุณาถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมรับเอกสาร Boarding Pass 

 

โปรแกรม แพคเกจ 3วนั 2คืน  ราคาเร่ิมต้น (บาท)   12,900 

เดนิทาง    9-11/15-17/16-18 มนีาคม 2562 สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ EK แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั EATON HOTEL  2 คืน หรือ เทียบเท่า 
รถรับ-ส่ง บริการดว้ยรถโคช้แบบจอยน์บสั *สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน* 
อาหาร - 

  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EK 
ขาไป EK384      กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 13.45 - 17.40 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.00 - 23.15 น. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.45 น. 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 384 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ) 

17.40 น. ถึงสนามบิน เช็คแลป๊ก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทางออก B ใหท่้าน
เดินมายงัเสาเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหส้งัเกตป้าย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณดงักล่าวท า
การเช็คช่ือและโรงแรมท่ีท่านพกัและนดัหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ีทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับกลบัในวนัเดินทางกลบั
ตามท่ีท่านไดท้ าการจองไว ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นรถโคช้แบบจอยน์ร่วมกบั
ท่านอ่ืนเม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่านสามารถเช็คอินหอ้งพกัดว้ยพาสปอร์ตไดเ้ลย  

     
 

http://bit.ly/2NMk5YE


พกัที่ 

 
Eaton Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง อสิระช้อปป้ิง- ย่านจิมซาจุ่ย  

 

   
อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ได้เม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงส าหรับท่านท่ีเลือกพกั Eaton 
Hotel  สามารถเลือกมาชอ้ปป้ิงสินคา้ระดบั Hi End ณ ห้างดงั Ocean Terminal / Heritage 1881 สามารถนั่งรถแท๊กซ่ี
ประมาณ 10-15 นาที ตลอดเส้นทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกวา่50
ร้านอาหาร 2โรงภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ 
Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอยา่งครบครร และกลบั
โรงแรมดว้ยตวัท่านเอง 

ทีพ่กั 

 
Eaton Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -วดัแชกงหมวิ-ฮ่องกงจวิลี-่วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า-อสิระช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย– กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                                           

 น าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบยห์รืออ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ี
เป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) 
ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ั้งโพธิสตัวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องค์
เทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอ
โชคลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน องคพ์ระสงักจัจายนท่ี์ชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้น
ยงัมีพระพทุธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสญัลกัษณ์



มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวติท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคูค่รองโดยน า
ริบบ้ินสีแดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีน
ซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพ่ือใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
 

 
  
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัน าโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง 
ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ี
ยงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความ
ยติุธรรม ซ่ือสตัยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็นสญัลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายใหอ้อกจากผู ้
ท่ีมาไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครอง
ดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง 
ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้าน HKJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮงอ า อีกหน่ึงวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวฮ่องกงและบรรดานกัท่องเท่ียวมากมาย 
เพราะวดัแห่งน้ีมีอายถึุง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองการเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  าสุดๆ และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือในช่วง
เทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลพิเศษ ทางวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสตัวก์วนอิมมีการแจกซองอัง่เปาเพ่ือเป็นของขวญัแก่ผู ้
มากราบไหว ้โดยแต่ละซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่างกนัไป ชาวจีนเช่ือวา่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระ
โพธิสตัวก์วนอิมประทานใหเ้พ่ือไปท าธุรกิจ ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บไปมีแต่โชคลาภ คา้ขายร ่ ารวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวา่ *
พิธีกูเ้งินเจา้แม่กวนอิม* 



 

 
 
หลงัจากซิต้ีทวัร์ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง และเม่ือถึงเวลานดัหมาย เดินทางสู่สนามบินนานาชาตฮ่องกง 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการอาหารและเคร่ือดืมบนเคร่ือง)     
ส าหรับท่านท่ียงัตอ้งการหาซ้ือของเพ่ือเป็นของฝากสามารถเลือกซ้ือไดภ้ายในอาคารผูโ้ดยสารหรือหากตอ้งการทานอาหาร
ก่อนข้ึนเคร่ืองภายในสนามบินมีร้านอาหารและร้านชอ้ปป้ิงมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือรับประทานอาหารก่อนข้ึน
เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการ
ระบุ ชั้นประหยดัไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมีส าหรับ
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋
ตามท่ีสายการบินระบุ 
2.ท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุ  
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 30 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 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทวัร์ 

 
หมายเหตุ 

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
เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทน

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



บริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้
จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีการลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการ
เขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่าน
ละ 2,500บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถ
ให้กบัทางทวัร์เพ่ือท่ีตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ 
ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  
 

 


