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การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมย่านชอ้ปป้ิง 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย 

RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL // ICLUB TO KWA WAN HOTEL 

DORSETT KWUN TONG HOTEL // KINGS HOTEL 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

7-9  มกรำคม 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

14-16 มกรำคม 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

   4-6 กุมภำพันธ ์ 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

11-13 กุมภำพันธ ์ 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

18-20 กุมภำพันธ ์ 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

25-27 กุมภำพันธ ์ 2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

4-6  มีนำคม  2566 21,555 21,555 18,555 5,000 

5-7  มีนำคม  2566 21,555 21,555 18,555 5,000 

11-13  มีนำคม  2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

18-20  มีนำคม  2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

25-27  มีนำคม  2566 20,555 20,555 17,555 5,000 

 

อตัราค่าบริการส าหรับ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 6,500 บาท 

 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท  
ช าระท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง  

เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั (ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก) 



                 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลดี้ มาเก็ต & เทมเป้ิลสตรีท 

10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว  U

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทวัร์จำกทำงบริษัทคอยต้อนรับและอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสัมภำระในกำรเดินทำง   

13.45 น. น ำทุกท่ำนลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

17.40 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง 

 

• น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อันทนัสมัยข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพำนแขวน

สองชั้นที่ยำวที่สุดในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่ำงฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอล

แอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนชั้นบนจะเป็นทำงให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่ำงเป็นเส้นทำงของเอม็ทีอำร์ (MTR) 

และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำนี้  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของ

คู่รักทั่วโลกอกีด้วย 



                 
 

• จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพื่อชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึ่งเป็นกำรแสดงแสง สี 

เสยีง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทกึโดย “กนิเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่งฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 

40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ใน

เวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารห่านย่างรสเลิศ  ( 1 ) 

 

• 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเข้ำเช็คอินสู่ที่พักระดับมำตรำฐำนในจกลำงเมืองฮ่องกง พร้อมมอบอิสระท่ำนพักผ่อนตำม

อธัยำศัย เนื่องจำกโรงแรมต้ังอยู่ใจกลำงย่ำนช้อปป้ิง ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี 

หรือเดินช้อปป้ิง ช้อป ชิม ชิลล์ ยำมค ่ำคืนได้ตั้งแต่หน้ำโรงแรมเป็นต้นไป 

ฮ่องกงพกัที่ ::  RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB TO KWA WAN HOTEL /   

         DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่สอง (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพลัสเ์บย ์– โรงงานจิวเวลรี่ 

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงเลดี้ มาเก็ต 

 

 



                 
 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง  ( 2 ) 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำง ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม น ำท่ำนชมทศันียภำพของฮ่องกง  ณ  

จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ำ้ทะเล จำกจุดนี้  ท่ำนสำมำรถเห็นควำมอันงดงำมของ

ตึกพีคทำวเวอร์ อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำงชัดเจน 

ตื่นตำตื่นใจกับตึกระฟ้ำที่สูงตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำทิ ตึกเซ็นทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำ

แบงค์ และตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นน ำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ำยภำพกบัวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซื้อของที่

ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มำดำมรุสโซ  ซึ่งเป็น

พิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้ำเย่ียมชมอีกด้วย 

(ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) 

 

• จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เร่ิมต้นขอพรกบั “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่องกงเชื่อว่ำ

ศักด์ิสทิธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำมประณีตงดงำมต้ังอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกบั “เจ้ำแม่ทบัทมิ” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และขอให้กำรเดินทำงทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสกักำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เชื่อกนัว่ำ หำกใครได้มำ

สมัผัสองค์ท่ำนจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ในกระเป๋ำของตัวเอง 

เสมือนเป็นเคลด็ว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำงองค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่กระเป๋ำ

ของตัวเองอกีคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอพร “องค์สังกจัจำย(องค์ B a b y 

Buddha) ” จะประสบควำมส ำเรจ็เกอืบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซึ่งชำวฮ่องกงเชื่อกนัว่ำกำรข้ำมสะพำนนี้

จะสำมำรถต่ออำยุได้ เมื่อข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้ำมำกมำย หนึ่งในนั้นคือ 

“องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือถือหนังสอืเล่มใหญ่ข้ำงๆ 

องค์ท่ำนจะมีหินสดี ำก้อนโตให้อธษิฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหินเชื่อว่ำจะน ำพำให้พบคู่ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอ

พรองค์ท่ำนแล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเย่ียมชมโรงงำนจิวเวลรี่ ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงและได้รับรำงวัล

อนัดับเย่ียม 

 

 



                 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทะเลซีฟู้ดลียูนมุน ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่

ประชำชนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็นเทพประจ ำวัดแห่งนี้  

เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป และวัดแห่งนี้  ยัง

เป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่

เบื้องหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธษิฐำนขอพรพร้อมกบัมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกนั้นให้ท่ำนท ำพิธีหมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต โดย

ควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้  

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา   

ใบที่ 4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นที่รบัรูท้ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

 



                 
 

• หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปสกักำระขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อกีหนึ่งวัดดังของฮ่องกง วัด

แห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักด์ิสทิธิ์ในกำรขอพรด้ำนสขุภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสขุภำพของตัวเรำเอง คนใน

ครอบครัว และคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะได้พบเหน็ผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกบัเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสกักำระและแก้บนเป็น

จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีอีกหนึ่งจุดสกักำระที่เป็นที่นิยมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ เทพเจา้หยกโหลวหรือ

เทพเจา้ดา้ยแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพเจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว 

โดยจะมีด้ำยสแีดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวิธกีำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยกโหลวนั้น ให้ท่ำนเร่ิมท ำนิ้ วมือส ำหรับสอดด้ำย

แดงตำมป้ำยก ำกบับอกวิธกีำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่ส ำคัญที่สดุ คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุดมือเป็นอนัขำด

จนกว่ำจะเสรจ็พิธ ี 

• จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสูแ่หล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำวัยรุ่น เลดี้  มารเ์ก็ต ให้อสิระท่ำนเลือกซื้อสนิค้ำตำม

อธัยำศัย ตลำดแห่งนี้ มีลกัษณะคล้ำยกบัตลำดไนทม์ำร์เกต็ของเมืองไทยเรำนั่นเอง ถือเป็นแลนด์มำร์คที่เหล่ำแฟ

ชันนิสต้ำโปรดปรำน โดยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวนัยันเที่ยงคืน ในถนนแต่ละสำยจะมร้ีำนค้ำตั้งอยู่เรียงรำยซึ่งจะขำย

สนิค้ำในกลุ่มเดยีวกนั เช่น เสื้อผ้ำ, กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองส ำอำง ฯลฯ ซึ่งท่ำนยังสำมำรถ

ต่อรองรำคำได้อกีด้วย 

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางกลบัสู่ที่พกั*** 

ฮ่องกงพกัที่ :: RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB TO KWA WAN HOTEL /   

        DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 



                 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 4 ) 
 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะลันเตำซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของฮ่องกง “หมู่บา้นนองปิง”  

โดยน ำท่ำนนั่ง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ำมเขำหลำยลูกที่มีควำมยำวถึง 5.7 กิโลเมตร โดยเร่ิมขึ้น

กระเช้ำจำกสถำนีตุงซุงมุ่งหน้ำไปยังปลำยทำงที่หมู่บ้ำนนองปิง เล่ือนผ่ำนทะเลจีนใต้และวนอุทยำนลันเตำเหนือ รวม

ระยะเวลำ 25 นำที จำกมุมมองด้ำนบนขณะนั่งกระเช้ำลอยฟ้ำนั้น ท่ำนจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของสนำมบิน

นำนำชำติฮ่องกง พร้อมชื่นชมทวิทศัน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกำะลันเตำ ที่เตม็ไปด้วยภูเขำและควำม

เขียวขจีของป่ำไม้ ตั้งแต่จำกใจกลำงเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้ำนนองปิงเลยทเีดียว  ทั้งยังสำมำรถมองเห็นพระพุทธรูป

ทองสัมฤทธิ์ประทบักลำงแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนหมู่บ้ำนนองปิง ซึ่งจะมีร้ำนค้ำ 

ร้ำนขำยของฝำก ของที่ระลึกต่ำงๆ ตั้งอยู่เรียงรำยตลอดสองข้ำงทำง  แล้วมุ่งหน้ำต่อไปยังทำงขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อ

ขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐำนอยู่คู่กับวัดโป๋หลินมำเป็นเวลำช้ำนำน มีควำมสูงเหนือระดับน ำ้ทะเล 371 

เมตร องค์พระสร้ำงขึ้นจำกกำรเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสงู 34 เมตร รวมมูลค่ำในกำร

ก่อสร้ำงกว่ำ 60 ล้ำนเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนฐำนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวำและแบพระหัตถ์ซ้ำยไว้บนตัก 

พระเนตรมองลงมำด้วยควำมเป่ียมเมตตำ 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ห้ำง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์กำรค้ำในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนำด

ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำนักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้ำนค้ำ OUTLET ของ

เหล่ำแบรนด์ดังทั้งหลำยไว้อย่ำงครบครันกว่ำ 90 แบรนด์ อำทิเช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA OUTLET, 

ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE 

SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมำกมำย โดยยกขบวนกันมำลดรำคำสูงสุดถึง 70%  ให้ท่ำนได้

เลือกช้อปอย่ำงเตม็อิ่ม 

*** อิสระอาหารเที่ยง-เย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

21.00 น. ออกเดินทำงกลับโดย สายการบินเอมิเรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 

 บริการอาหารเช็ท ใหญ่พรอ้มเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

23.15 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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