
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1. ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ท่าอากาศยานฮ่องกง – ขึน้กระเช้านอนปิง - สกัการะพระ
ใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ถ่ายรูปคู่เสาสักดิ์สิทธ์ิ - ถนน
ซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light   

 

- 
 

Dorsett Tsuen Wan Hong 
Kong 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

2. ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั  
* แนะน าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิง้ถนนนาธาน - เลดีม้าร์เก็ต* 

 

- - Dorsett Tsuen Wan Hong 
Kong 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

3. วิคตอเรียพีค - รีพลัส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออาย ุ- วดัแชกงหมิว - ศนูย์เคร่ืองประดบัเสริม
บารมีหยก จิวเวอร์ร่ี - ช้อปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย - ซิตีเ้กท เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานฮ่องกง 
- ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

 

 

 

 

ขาไป TG 600 BKK - HKG เวลา 08.00น. – 11.45น. 
ขากลบั TG 639 HKG - BKK เวลา 19.05น. – 20.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG./ 1 ช้ิน ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานฮ่องกง – ขึ้นกระเช้านอนปิง - สกัการะพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน   
หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง - ถ่ายรปูคู่เสาสกัด์ิสิทธ์ิ - ถนนซุปเปอรส์ตาร ์- ชมโชวแ์สงสีเสียง  
The Symphony of Light 
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05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศชัน้  4  เคาน์เตอร์สาย
การบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 
08.00 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานฮ่องกง โดยสายการ
บิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 600  
11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮ่องกง 
 

 

 

 

 

เ ปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้านองปิง  ชม

ทัศนียภาพแบบพาโนราม่า ทิวทัศน์อันสวยงามของอุทยาน
ลันเตาเหนือ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล 

ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. น าท่าน สกัการะพระใหญ่ ณ 
วดัโป่วหลิน พระพุทธรูปเทยีนถานมคีวามพเิศษและใหญ่
ที่สุดในโลก องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิถ์ึง 200 
แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตรใชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 12 ปี 
ที่ส าคัญ ใต้ฐานพระองค์ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้ว ของ
พระพุทธเจา้ ทีอ่ญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักาอกีดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง 
เป็นสถานที่ที่สวยงามผสมผสาน
ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรม
ดั ้ ง เ ดิ ม ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า ง ล ง ตั ว 
เปรียบเสมอืนอยู่ในหนังจนี เหมาะ
แก่การถ่ายรูปเพราะมมีุมใหถ้่ายรูป
มากมาย และก็มีร้านค้าขายของที่
ระลกึ  รา้นของกนิของฝากมากมาย 
บริเวณภายในสะอาด มีทิวทัสน์
ภูเขาสวยงามสบายตา 

ถ่ายรูปคู่เสาสกัด์ิสิทธ์ิ เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกส็ามารถเดนิไปชมได ้ซึ่งอยู่ต่อจากองค์พระใหญ่ เป็นเสาไม้ขนาดใหญ่แต่ละท่อนมคีวามสูง 8 -10 
เมตร กวา้งประมาณ 1 เมตร ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ทีเ่นินเขา เมื่อมองจากมุมบนทอ้งฟ้าจะเหน็เป็นรปูเครื่องหมาย “∞” ซึง่มคีวามหมายว่า “ไม่มทีีส่ิน้สุด” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนซุปเปอรส์ตาร ์เป็นถนนทีไ่ดร้วมรวบเอารอยฝามอื
ของดาราที่มชีื่อเสยีงมาประทบัเอาไว้ให้เราได้ชมกนับนถนน
เส้นนี้ ตลอดเส้นทางจะเห็นทัง้รูปปั้นของนักแสดงชื่อดงั เช่น 
บลู๊ซล ีและรอยเทา้พมิพม์อืของดาราดงัๆทัง้หลายท าใหบ้รเิวณ
นี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลวีู๊ดแห่งเอเชยี” 

ชมโชวแ์สงสีเสียง The Symphony of Light 
งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก บนัทกึโดยกนิเนสสบ์ุ๊ค จดัขึน้เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเทีย่วของฮ่องกง โดยร่วมกบัอาคาร สูงทัง้สองฝัง่
ของอ่าววคิตอเรยี 44 อาคารทีม่รีูปทรงแตกต่างกนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟดา้นบน จากนัน้จะมกีารยงิแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสยีงเพลง
และค าบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จนีกลาง ฯลฯ สลบัวนักนัไป 

ค า่... บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   พกัท่ี Dorsett Tsuen Wan Hong Kong หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีเดยอิ์สระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั  
* แนะน าฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์- ช้อปป้ิงถนนนาธาน - เลด้ีมารเ์กต็* 2 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูต่ิมซ า 

 

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์

เขา้สู่อาณาจกัรแห่งเวทยม์นตรท์ีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
เทพนิยายในฝัน เตม็ไปดว้ยมนตร์มายา ความสวยงาม 

ความตื่นเต้น ฮ่องกงดสินีย์แลนด์เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 

ของดิสนีย์แลนด์ทัว่โลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 

ของดสินีย ์แบ่งพืน้ทีส่วนสนุกออกเป็น 7  โซนหลกัๆ  
 

\ 

ช้อปป้ิงถนนนาธาน ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรก
ของเกาะฮ่องกงที่ทันสมยัที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุก
ประเภท รวมทัง้โรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก 
ล ้าสมยัสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้บัจา่ย 
ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
กลอ้งดจิติอล โทรศพัทม์อืถอื อย่างแทจ้รงิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลดี้มาร์เก็ต เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ 

Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่
ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวก
ตลาด Night ของบ้านเราเลยโดยจะปิดถนน Tong 
Choi Street ตัง้แต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street 
ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน 
Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สนิคา้ทีข่าย
กนัจะมอียู่หลากหลายแบบ 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี Dorsett Tsuen Wan Hong Kong หรือเทียบเท่า 

 
 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเ์บย ์ข้ามสะพานต่ออายุ - วดัแชกงหมิว - ศนูยเ์คร่ืองประดบัเสริมบารมีหยก  

จิวเวอรร่ี์ - ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย - ซิต้ีเกท เอาท์เลต็ - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูต่ิมซ า 

 วิคตอเรียพีค จุดชมวิวยอดฮิตที่สวยและสูงที่สุด หนึ่งในสเน่ห์ของ
ฮ่องกงคอื ทวิทศัน์ของตกึระฟ้ารมิอ่าววคิตอเรยีทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนที่แสงไฟจากตึกสูงต่างแข่งกันเปล่งประกายท าให้ทัง้เมือง
เสมอืนเป็นโชวต์ระการตาทีใ่ครไดม้าเยอืนฮ่องกงเป็นตอ้งหลงใหล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

รีพัลส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ 
สะพานสแีดงตัง้อยู่บนรมิหาด สแีดงสด  
เชื่อกนัว่า คนจนีเชื่อกนัว่าหากเดนิขา้มสะพาน
นี้  เราจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 วัน ( 3 วัน บน
สวรรค์ = 3 ปี บนโลกมนุษย์) นัน้หมายความ
ว่า ถ้าเราเดินข้ามสะพานนี้แล้ว จะมีอายุยนื
ยาวขึน้อกี 3 ปี บนโลกมนุษย ์

วัด แ ชก งห มิ ว  วั ด ที่
ป ระชาชนชาวจีนให้ความ 
เลื่ อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน 
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงต านาน
แห่งนักรบราชวงศซ์่ง ในสมยัที่
ป ร ะ เ ท ศ จี น ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ร ว ม
ประเทศเป็นปึกแผ่น แต่ละ
แควน้ต่างปกครองกนัเองและมี
การต่อสู้เพื่อช่วงชงิอาณาจกัร
น้อยใหญ่นอกจากในวดันี้จะมี
เทพเจา้แชกงใหก้ราบไหว้แล้ว 
สิ่งหนึ่ งที่ขาดไม่ได้ก็คือการ
หมุนกังหนั น าพาชีวิตราบรื่น
ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว 
เหมอืนกงัหนัลู่ลม 

 

เดินทางสู่ ... ศูนย์เครื่องประดบัเสริมบารมี อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
เครื่องประดบัเป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซื้อเป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตา
ของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็น
ที่นิยมกนัทัว่โลกที่ถือก าเนิดขึ้นที่นี่ จากนัน้แวะชมร้านหยก (Jade Shop) ให้
ทุกท่านได้เลอืกซื้อเลอืกชม ผลิตภณัฑ์หยก จิวเวอรร่ี์ คุณภาพ สนิค้า
โอท๊อปขึน้ชื่อของเมอืงจนี 

เท่ียง... บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็
อิ่มจุใจ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง 
เสื้อผ้า เครื่องส าอาง น ้าหอม สินค้าเทคโนโลยใีหม่ๆ ไปจนถึง
รา้นแบรนดเ์นมชัน้น าระดบัโลกยาวตลอดถนน Canton ทัง้ Louis 
Vuitton, HERMES, Gucci, Prada, Channel หรอืแบรนดก์ลางๆ 
ทีท่ ัว่โลกรูจ้กั เช่น Nike, Adidas, Puma, Levi's, Diesel 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัที ่ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต็ พบกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เสือ้ผา้แฟชัน่ รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมาย
หลายยีห่อ้และในชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 
 

ได้เวลาอนัเหมาะสม น าท่านเดินทางสู่ ... ท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

19.05 น.  เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ การบินไทย เทีย่วบนิ TG 639 

20.45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่ียนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกบัสภาพภมิูอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้น้ีบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัของ
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั 

 

หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการ   

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

31 มีนาคม – 02 เมษายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

07 – 09  เมษายน 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

22 – 24  เมษายน 66 17,977.- 17,577.- 3,977.- 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 
วันแรงงาน 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 
วันแรงงาน 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

01 – 03  พฤษภาคม 66 
วันแรงงาน 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

02 – 04  พฤษภาคม 66 
วันฉัตรมงคล 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

03 – 05  พฤษภาคม 66 
วันฉัตรมงคล 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

04 – 06  พฤษภาคม 66 
วันฉัตรมงคล 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

05 – 07  พฤษภาคม 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

12 – 14  พฤษภาคม 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

19 – 21  พฤษภาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

26 – 28  พฤษภาคม 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

29 – 31  พฤษภาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

05 – 07 มิถนุายน 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

09 – 11 มิถนุายน 66 
วันอัฎฐบูชา 

18,977.- 18,577.- 3,977.- 

16 – 18 มิถนุายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

23 – 25 มิถนุายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

26 – 28 มิถนุายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 



30 มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

07 – 09  กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

14 – 16  กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

21 – 23  กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

24 – 26  กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

29 – 31  กรกฎาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 66 
วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

04 – 06  สิงหาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

11 – 13  สิงหาคม 66 
วันแม่แห่งชาต ิ

19,977.- 19,477.- 3,977.- 

12 – 14  สิงหาคม 66 
วันแม่แห่งชาต ิ

19,977.- 19,577.- 3,977.- 

14 – 16  สิงหาคม 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

18 – 20  สิงหาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

25 – 27  สิงหาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

28 – 30  สิงหาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

01 – 03 กันยายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

08 – 10  กันยายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

15 – 17  กันยายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

22 – 24  กันยายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

25 – 27  กันยายน 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 66 18,977.- 18,577.- 3,977.- 

06 – 08  ตุลาคม 66 19,977.- 19,577.- 3,977.- 

13 – 15  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

20 – 22  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

21 – 23  ตุลาคม 66 
วันปิยมหาราช 

20,977.- 20,577.- 3,977.- 



 

  

23 – 25  ตุลาคม 66 
วันปิยมหาราช 

20,977.- 20,577.- 3,977.- 

24 – 26  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

25 – 27  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

26 – 28  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

27 – 29  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

28 – 30  ตุลาคม 66 20,977.- 20,577.- 3,977.- 

** กรณีห้องพกัส ำหรับ 3 ท่ำนไมมี่ ลูกคำ้ท่ีพกั 3 ท่ำนตอ้งช ำระค่ำพกัเด่ียวเพ่ิม ** 



 

 

  

 

  



  



 



 

  



  



 


