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วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CHEK LAP KOK – ชอ้ปป้ิงมง
ก๊ก – อ่าววิคตอเรีย SYMPHONY OF LIGHT  

 ✈                         - 

 

Kimberley 

Hotel หรือเทียบเท่า 

 

2 วดัเจา้แม่กวนรีพลัส์เบย ์- วดัหวงัตา้เซียน  – 

วดัชิหลิน– โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วดัแชกงหมิว –  

จิมซาจุย่ – ทานบะหมี่เก๊ียวร้านมิชลินไกด ์

 
ต่ิมซ าฮ่องกง 

 
เมนูห่านยา่ง 

 
บะหมี่เก๊ียว 

 

Kimberley 

Hotel หรือเทียบเท่า 

 

3 เกาะลนัเตา - กระเชา้นองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - CITYGATE 

OUTLET - สนามบิน CHEK LAP KOK - สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ

●        

ต่ิมซ า           
ฮ่องกง 

-  ✈  

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมีการสลบัปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม ** 

 

 

 

 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row โดยสายการบิน Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ท่ีคอย  อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแด่

ท่าน*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้นเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพร้อม ณ ประตู

ขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

11.40 น.  เหินฟ้าสู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX750 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

  

HKG 

15.30 11.40 CX750 

BKK 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถงึ 

BKK 

18.15 16.05 CX701 

HKG 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถงึ 

 

เดินทางโดยสายการบิน 

 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบิน CHEK LAP KOK  • ชอ้ปป้ิงมงก๊ก • อ่าววิคตอเรีย • SYMPHONY OF LIGHT    

(-/-/-)    
DAY1  
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15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง น าท่าน ตรวจคัดกรองแบบ PCR ก่อนเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

น าท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมีความ

ยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล)์ เช่ือมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่นอลแอร์พอร์ตกบัตวัเมืองฮ่องกง ตวัสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนตว่ิ์ง ส่วนชั้นล่าง

เป็นเส้นทางของเอม็ทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่าน้ี ไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นสัญลกัษณ์

ของคู่รักทัว่โลกอีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อ่าววิคตอเรียเพ่ือชมการแสดง ซ่ึงเป็นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบนัทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด” โดยตึก

ต่างๆทั้งในฝ่ังฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอยา่งสว่างไสว ร่วมดว้ยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง โดยจะแสดงเพียงวนัละ 1 รอบ ในเวลา 

20.00 น. และจะใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 15 นาที 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ที่พัก Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า  

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

 

จากนั้น น าท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” เร่ิมตน้ขอพรกบั วัด Kwun Yum มีช่ือเสีย’

ท่ีสุดในบรรดาวดัจ านวนมากในดินแดนน้ี มนัถูกสร้างขึ้นในปี 1873 ในปี 1909 

มีการสร้างถนนเพื่อเช่ือมต่อ Hung Hom กบั Tsim Sha Tsui และ 

Kowloon City เมื่อคนงานก าลงัขดุในบริเวณท่ีเป็นเนินเขา น ้าสีแดงก็พุ่ง

ออกมาจากพ้ืนดิน มีข่าวลือว่าเส้นเลือดของมงักรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นแตกออก

เน่ืองจากการท างาน คนงานต่างหวาดกลวัท่ีจะก่อสร้างถนนต่อไป แมจ้ะมีการคน้พบ

ในห้องปฏิบติัการว่าสีของน ้าเกิดจากส่วนผสมของก ามะถนัและปรอทใตดิ้น คนงาน

ยงัคงกงัวลและบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัดว้ยความเช่ือว่า Kwun Yum จะช่วยให้

พวกเขาหลีกเลี่ยงส่ิงอ่ืน ๆ ในภายหลงั ภยัพิบติั. 

 

 

 

 

  วดัเจา้แม่กวนรีพลัส์เบย ์- วดัหวงัตา้เซียน  –วดัชิหลิน– โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วดัแชกงหมิว – 

         จิมซาจุ่ย – ทานบะหม่ีเก๊ียวร้านมิชลินไกด ์                                                          
DAY2 
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น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้

หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึง

ขึ้นช่ือในการดูแล รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และ 

ของ มาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง ฤกษม์งคลใน

การทางธุรกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้วว่า 

“วดัหวงัตา้เซียน”นั้นเป็นวดัลทัธิ เต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องท่ีเดินทาง

มาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความศรัทธากนัมาก วดัน้ีมี 

อายกุว่าร้อยปี ไดช่ื้อว่าเป็น วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกส่ิง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัเมนูห่านยา่ง ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่ วัดนางชี ฉีหลิน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวดัท าจากไม ้

รูปทรางคลา้ยวดัญี่ปุ่ น ดา้นหน้าวดัมีสระดอกบวัซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้ และดินเผา เมื่อเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะ

รู้สึกเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง 
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น าท่านชม โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท า

เป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จ้ี แหวน ก าไล เพ่ือให้เป็น  เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก 

หรือสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเส๊ียะ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกหรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง  

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ท่านแชกงองคเ์กาแก่ ให้ท่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ตั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกงัหนั

ทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั,สุขภาพแขง็แรง, โชค

ลาภ และเงินทอง เช่ือกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่

ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆ เขา้มาต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วดักงัหนัลม” 

เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่า

กนัว่าไดม้ีโจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้ชาวบา้น
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พบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนั้นช่วยขจดัส่ิงชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเขา้มา และ

น าพาส่ิงดีๆ มาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกงแห่งน้ีขึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพ่ือไม่ให้มีส่ิงไม่ดีเกิดขึ้น 

จากนั้นน าท่านอิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกบั ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมือง

ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัไดใ้หแ้บรนดด์งัมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น 

COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

ค ่า  ทานบะหมี่เก๊ียวร้านมิชลินไกด ์ บะหมี่เก๊ียวกวางตุง้ท่ีมีเป็นเอกลกัษณ์ กุง้เน้ือแน่นเดง้ด๋ึง แผน่เก๊ียวบางเหมือนกระดาษ พร้อมบะหมี่ไข่เป็ดเดง้ด๋ึงท่ีแหวกว่ายอยูใ่น

น ้าซุปรสกลมกล่อม  

ที่พัก Kimberley Hotel หรือเทียบเท่ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ เมนูต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

  เกาะลนัเตา • กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา • พระใหญ่โป่วหลิน • CITYGATE OUTLET • 

          สนามบิน CHEK LAP KOK • สนามบินสุวรรณภูมิ   
DAY 3 
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น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา น าท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา แบบธรรมดา 

น าท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน 

หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทอง

สัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตร์ไป

ทางเหนือสู่จีนแผน่ดินใหญ่ ประดิษฐานอยูโ่ดยมี

ความสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบวั หากนบัรวม

ฐานแลว้มีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร ค่าก่อสร้าง

พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดย

พระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการว่า พระ

ใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากบัตึก 3 ชั้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีห้างดงั CITYGATE OUTLET ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยักบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น 

COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีห้อ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์

มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช ้หรือว่าผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็อก 

16:05 ออกเดินทางจากสนามบินเช็กแลบ็ก็อก โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX701 

18:15 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
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************************ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

ท่ีนัง่ 

04 – 06 กุมภาพนัธ์ 2566 17,900 5,500 20 

11 – 13  กุมภาพนัธ ์2566 17,900 5,500 20 

18 –20 กุมภาพนัธ์ 2566 18,900 5,500 20 

11-13 มีนาคม 2566 17,900 5,500 20 

17-19 มีนาคม 2566 17,900 5,500 20 

24-26 เมษายน 2566 16,900 5,500 20 

28-30 เมษายน 2566 16,900 5,500 20 
เป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 270 HKD 
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