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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CHEK LAP KOK – ชอ้ปป้ิงมง
ก๊ก  

                          - 

 

Kimberley 

Hotel หรือเทียบเท่า 
 

2 วดัเจา้แม่กวนรีพลัส์เบย ์- วดัหวงัตา้เซียน  – 

วดัชิหลิน– โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วดัแชกงหมิว –  

จิมซาจุ่ย – อ่าววิคตอเรีย SYMPHONY OF LIGHT  - 
ทานบะหมี่เก๊ียวร้านมิชลินไกด ์

 
ต่ิมซ าฮ่องกง 

 
เมนูห่านยา่ง 

 
บะหมี่เก๊ียว 

 

Kimberley 

Hotel หรือเทียบเท่า 
 

3 เกาะลนัเตา - กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - CITYGATE 

OUTLET - ห รื อ เ ลื อ ก ซ้ื อOptional HONG KONG 

DISNEYLAND - สนาม บิน CHEK LAP KOK - 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

        

ต่ิมซ า           
ฮ่องกง 

-    

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 
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10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row โดยสายการบิน Emirates โดยมีเจา้หน้าท่ีคอย  อ านวยความ 

สะดวกดา้นสมัภาระแด่ท่าน *** หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มี

ประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังน้ันผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่าง

น้อย 45 นาที *** 

13.45 น. เหินฟ้าสู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง น าท่าน ตรวจคดักรองแบบ PCR ก่อนเขา้พิธ 

การตรวจคนเขา้เมือง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางโดยรถ

โคช้ปรบัอากาศ (เวลาทอ้งถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมัยขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพาน

แขวนสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล)์ เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์

เนชัน่นอลแอรพ์อรต์กบัตวัเมืองฮ่องกง ตวัสะพานชั้นบนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิ่ง  

 

 

HKG 

17.40 13.45 EK385 

BKK 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถงึ 

BKK 

 
23.15 21.00 EK385 

HKG 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถงึ 

เดินทางโดยสายการบิน 

 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบิน CHEK LAP KOK  • ชอ้ปป้ิงมงกก๊   

  (-/-/-)    

DAY1  
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ส่วนชั้นล่างเป็นเสน้ทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพาน

แขวนซิงหม่าน้ี ไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องคู่รกัทัว่โลกอีกดว้ย 

ค า่   อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า  

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

  วดัเจา้แม่กวนรีพลัสเ์บย ์• วดัหวงัตา้เซียน • วดัชิหลิน • โรงงานจิวเวอรร์ี่ • วดัแชกงหมิว • 

         จิมซาจุ่ย • อ่าววิคตอเรีย • SYMPHONY OF LIGHT• ทานบะหมี่เกี๊ ยวรา้นมิชลินไกด์  (B/L/D) 

      

DAY2 
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จากน้ัน น าท่านสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เริ่มตน้ขอพรกบั วดั Kwun Yum มีชื่อเสียง

ท่ีสุดในบรรดาวัดจ านวนมากในดินแดนน้ี มันถูกสรา้งขึ้ นในปี 1873 ในปี 

1909 มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อ Hung Hom กับ Tsim Sha Tsui และ 

Kowloon City เมื่อคนงานก าลงัขุดในบริเวณท่ีเป็นเนินเขา น ้าสีแดงก็พุ่งออกมา

จากพื้ นดิน มีข่าวลือว่าเสน้เลือดของมังกรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ันแตกออก

เน่ืองจากการท างาน คนงานต่างหวาดกลวัท่ีจะก่อสรา้งถนนต่อไป แมจ้ะมีการ

คน้พบในหอ้งปฏิบติัการวา่สีของน ้าเกิดจากส่วนผสมของก ามะถันและปรอทใต้

ดิน คนงานยงัคงกงัวลและบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัดว้ยความเชื่อวา่ Kwun Yum 

จะช่วยใหพ้วกเขาหลีกเล่ียงสิ่งอ่ืน ๆ ในภายหลงั ภยัพิบติั. 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ี

โด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซึ่งข้ึนชื่อในการดูแล รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่น าธูป และ ของ มาสกัการะ

เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึง ฤกษ์มงคลในการทางธุรกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็น

ภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วดัหวงัตา้เซียน”น้ันเป็นวดัลัทธิ เต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนักท่องท่องท่ีเดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะ
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ชาวไทยเชื้ อสายจีนใหค้วามศรทัธากนัมาก วดัน้ีมี อายุกวา่รอ้ยปี ได้

ชื่อวา่เป็น วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกสิ่ง   

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัเมนูห่านยา่ง ณ ภตัตราคาร  

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัด 

 

น าท่านไปวัดนางชี ฉีวัดนางชี ฉีหลิน สรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศ์ถังก็ไดถู้กบูรณะขึ้ นใหม่ประมาณปี 

1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญี่ปุ่ น ดา้นหน้าวัดมีสระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือน

สญัลกัษณข์องพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดินเผา เมื่อเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะรูส้ึกเงียบสงบต่างจาก

วดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง 
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น าท่านชม โรงงานจิวเวลรี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวง

จุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบั ไม่วา่จะเป็น จี้  แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น  เครื่องประดับติด

ตัว และเสริมดวงชะตา น าท่านชม รา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเสี๊ ยะ 

อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกหรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง  
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น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ท่านแชกงองคเ์กาแก่ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ตั้งจิตอธิษฐาน 

ดา้นหน้าองค์เจา้พ่อแชกง จากน้ันใหท้่านหมุนกังหนัทองแดงจะมีกังหนั 4 

ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั,สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน

ทอง เชื่อกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่

รา้ยออกไป และน าพาสิ่งดีๆ เขา้มาต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า 

“วดักังหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อันยาวนาน สรา้งมาตั้งแต่ 

300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัว่าไดม้ีโจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น 

เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หน้า

บา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเชื่อว่ากงัหนัลมน้ันช่วยขจดัสิ่งชัว่รา้ยท่ีก าลังจะ
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เขา้มา และน าพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงไดส้รา้งวดัแชกงแห่งน้ีขึ้ น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบูชาเพื่อไม่ใหม้ี

สิ่งไม่ดีเกิดขึ้ น 

จากน้ันน าท่านอิสระใหท้่านเต็มอิ่มกบั ย่านจิม

ซาจุย่ มีรา้นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้

แบบท่ีเป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตาม

ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู่ 

และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนั

ได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 

GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ อ่าววิคตอเรียเพื่อ

ชมการแสดง ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง 

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกโดย 

“กินเนส เวิลด์ เรคคอรด์” โดยตึกต่างๆทั้งใน

ฝั่งฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟ

พร้อมกันอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟ

เลเซอรป์ระกอบเพลง โดยจะแสดงเพียงวันละ 

1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใชเ้วลาใน

การแสดงประมาณ 15 นาที 
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ค า่   ทานบะหมี่เกี๊ ยวรา้นมิชลินไกด์  บะหมี่เกี๊ ยวกวางตุง้ท่ีมีเป็นเอกลกัษณ์ กุง้เน้ือแน่นเดง้ด๋ึง แผ่นเกี๊ ยวบางเหมือน

กระดาษ พรอ้มบะหมี่ไข่เป็ดเดง้ด๋ึงท่ีแหวกวา่ยอยูใ่นน ้าซุปรสกลมกล่อม  

ที่พกั Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ เมนูต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน ท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา น าท่านข้ึน กระเชา้นองปิง 360 องศา แบบธรรมดา กระเชา้ลอยฟ้านองปิงจะ

เชื่อมต่อย่านตุงชุง (Tung Chung) กับนองปิง (Ngong Ping) บนเกาะลันเตา กระเชา้ลอยฟ้าของท่ีน่ีใชร้ะบบเคเบิ้ ลคู่ท่ี

ปลอดภัยและวางใจได ้เป็นท่ีแรกในฮ่องกงท่ีใชก้ระเชา้แบบน้ี ท่านจะไดช้มทิวทัศน์ของทะเลจีนใตอ้ันไกลโพน้และกวา้ง

ใหญ่ รวมทั้งแมกไมส้ีเขียวของอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ ระหว่างท่ีนัง่สบายๆในกระเชา้ ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์อนั

น่าต่ืนตาต่ืนใจของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ภูมิประเทศอนัเขียวชอุ่มและเต็มไปดว้ยภูเขาของเกาะลนัเตา พระใหญ่ และ

วิว 360 องศาของท่ีราบสูงนองปิง 

  เกาะลนัเตา • กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา • พระใหญ่โป่วหลิน •  SHOPPING CITYGATE 

OUTLE - Optional   HONG KONG DISNEYLAND - สนามบิน CHEK LAP KOK • สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                

 (B/-/-) 

               

DAY 

3 
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เมื่อลงจากกระเชา้ลอยฟ้า ท่านก็จะมาถึงหมู่บา้นนองปิง – ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีดีท่ีสุดของการเท่ียวฮ่องกงของท่านและเชื่อม

ต่อไปยงัสถานท่ีท่ี “หา้มพลาด” หลายแห่ง อยา่งเช่น พระใหญ่ วดัโป่หลิน หมู่บา้นชาวประมงไท่โอ 

 

 

น าท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสรา้งทองสัมฤทธ์ิ 

160 ชิ้ น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีน

แผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตรบน

ฐานดอกบวั หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทั้งสิ้ น 34 เมตร 

ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดย

พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทียน

ถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น

ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง 
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 จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดัง CITYGATE OUTLET ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินคา้แบรนด์

เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬา

มากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านได้เลือกซื้ อสินคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช ้หรือ

วา่ผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกซ้ือ Optional HONG KONG DISNEYLAND   

 

Optional  “HONG KONG DISNEYLAND” ดินแดนแห่งความฝัน อาณาจกัรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของฮ่องกง พบกับเครื่อง

เล่นอนัทนัสมยัและสนุกที่สุด ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ พรอ้มดว้ยกิจกรรมและความบนัเทิงมากมาย ท่ีถูก

เนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ 
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• เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) 

• ทูมอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) 

• แฟนตาซีแลนด ์(FANTASY LAND) 

• แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) 

• ทอยสตอรี่แลนด ์(TOY STORY LAND) 

• กริซลีย ์กลัช (GRIZZLY GULCH) 

• มิสทิค พอยท ์(MYSTIC POINT) 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็อก 

21:00 ออกเดินทางจากสนามบินเช็กแล็บก็อก โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK385 

23:15 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

************************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 
ท่ีนัง่ 

02-04 มีนาคม 2566 17,900 5,500 25 

01-03  เมษายน 2566 17,900 5,500 20 

04-06  เมษายน 2566 16,900 5,500 20 

21-23  เมษายน 2566 16,900 5,500 20 

เป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก 

อตัราคา่บริการส าหรบัเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 270 HKD 
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