
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
วดัแชกง - วดัหวงัต้าเซียน - Avenue of Star - 

Symphony of Light    

2 
นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่ - ช้อปป้ิง City 

Gate Outlet    

3 
อ่าวรีพลัสเ์บย ์- วดัเจ้าแม่กวนอิม - พีคแทรม - วิคตอเรียพีค - 

อิสระช้อปป้ิง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย    

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   วดัแชกง - วดัหวงัต้าเซียน - Avenue of Star - Symphony of 

Light 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านไหวพ้ระ วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์
เรื่องของกงัหนัลมทีพ่ดัพาเอาสิง่ไม่ดี
ออกจากชวีติ เชื่อว่าการหมุนกงัหนั
กลบัทศิ จะช่วยหมุนชวีติพลกิผนัจาก
รา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหว้ดันี้มชีื่อเรยีก
อกีอย่างหนึ่งว่า วดักงัหนัลม 

• น าท่านไหวพ้ระ วดัหวงัต้าเซียน 

(Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึ่งวดัทีม่ชีื่อเสยีงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัที่
มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุ้ม
ประตูทางเขา้ทีย่ิง่ใหญ่อลงัการ ไดร้บั
อทิธพิลมาจาก ลทัธเิต๋า ศาสนาพุทธ 
และลทัธขิงจือ้ ผูค้นมกัเดนิทางมา
กราบไหวเ้พราะเชื่อว่าพระหวงัตา้
เซยีนนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก้็
จะสมปรารถนาทุกประการ จงึท าใหว้ดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัขึน้มา 

• น าท่านชม Avenue of Star ทีน่ี่เราจะไดเ้ดมิชมความงามของ อ่าววคิตอเรยี 

(Victoria Harbour) ชมววิฮ่องกง ทีจ่ดัว่าสวยเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก กนัเลย 
นอกจากนี้ ยงัไดช้ม รอยฝามอื ของ
ดาราดงัในฮ่องกง และ รูปหล่อโลหะ 
สญัลกัษณ์ Hong Kong Film 

Awards, Bruce Lee, 
Anita Mui และ หมนู้อย 

Mcdull 



• น าท่านชม Symphony of Lights ทีร่มิแม่น ้า ซึ่งจะมองเหน็ตกึของฮ่องกงกว่า 40 

ตกึทัง้ฝัง่ฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึน้พรอ้มกนัอย่างสวยงาม แต่ละตกึจะยงิแสงเลเซอรส์ตี่างๆ
ใหเ้ขา้กบัจงัหวะเพลงทีเ่ปิดตลอด
การแสดงโชว ์อลงัการสุดๆ โชวน์ี้มี
ดว้ยกนัทัง้หมด 5 ธมี คอื 

Awakening, Energy, 
Heritage, Partnership 
และ Celebration การแสดง
ทัง้หมดสามารถเขา้ชมไดฟ้ร ีไม่มคี่าใชจ่้าย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2   นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - ไหวพ้ระใหญ่ - ช้อปป้ิง City Gate 

Outlet 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านนัง่ กระเช้านองปิง 360 องศา 
(Ngong Ping 360) เป็นหนึ่งในที่
เทีย่วอนัดบัตน้ๆทีเ่มื่อไปฮ่องกงแลว้ตอ้งไป
เยอืน จุดไฮไลทก์ค็อืกระเชา้พืน้ใส ที่

สามารถมองเหน็ววิได ้360 องศา 
แต่หากใครกลวัความสงูกเ็ลอืกนัง่
แบบกระเชา้ปกตไิด ้

• น าท่านไหว ้พระใหญ่เทียนถาน 



(Tian Tan Buddha Statue) องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น 

หนกั 202 ตนัและสงู 24 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนี
ใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระใหญ่กเ็หมอืนมาไม่ถงึฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 12ปีจงึ
เสรจ็สมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มเีทวดา 6 องคก์ าลงัถวายสิง่ของ 6 ชิ้นทีม่ี
ความหมายแทนความด ีความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธ ิซึง่ทัง้หมดคอื
หนทางทีจ่ะพาสรรพสตัวส์ูน่ิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มอีาคาร 3 ชัน้ บรเิวณชัน้3 มพีระ
บรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู่ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชอ้ปป้ิง City Gate Outlet เป็นหา้ง Outlet ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของฮ่องกง อยู่
ใกลก้บัสนามบนิฮ่องกง มแีบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้
คนฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วต่างพา
กนัมาชอ้ปป้ิงกนัทีน่ี่จนเตม็หา้งเลย
ทเีดยีว นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยงั
มรีา้นอาหารต่างๆ, ศูนยอ์าหาร 
Food Republic, ซุปเปอรม์าร์
เกต็, โรงภาพยนตร ์และโรงแรม 

Novotel City Gate Hong Kong 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   อ่าวรีพลัสเ์บย ์- วดัเจ้าแม่กวนอิม - พีคแทรม - วิคตอเรียพีค - อิสระช้อป
ป้ิง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ อ่าวรีพลัสเ์บย ์(Repulse Bay Beach) เป็นชายหาดสวยงามอกีหนึ่งแห่งใน
เกาะฮ่องกง ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้อง
เกาะ มรีปูลกัษณะคลา้ยรูปเสีย้วๆ 

ของวงพระจนัทร ์และยงัใชเ้ป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายๆเรื่อง
ดว้ย 



• น าท่านไหวพ้ระ วดัเจ้าแม่กวนอิม (Tin Hau Temple) วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่
คุม้ครองชาวประมงในการออกเรอืไปหาปลา ซึง่เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของฮ่องกง 
บรเิวณวดัจะมเีจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่
ตัง้อยู่ทางดา้นซา้ยของวดั ซึ่งผูค้น
นิยมเดนิทางไปกราบไหวข้อพร
อธษิฐานจติใหไ้ดลู้กสมใจ 

• น าท่านขึน้ พีคแทรม (Peak 

Tram) เป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ดของ
ฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1888 และถอืเป็นแห่งแรกของเอเชยีกว็่าได้ เดมิที
เป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอน ้าในการขบัเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็น
ระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการ
ควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ 
ซึง่เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ. 1989 (มี
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัสงู) 
โดยตลอดทาง 1.4 กโิลเมตร คุณจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววกิตอเรยีและเกาลูนทีส่วยงาม 

• น าท่านชม วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในฝัง่ของเกาะฮ่องกง
โดยมคีวามสงูจากประมาณ 552 จากระดบัน ้าทะเล เป็นทีเ่ทีย่วอนัดบัหนึ่งทีค่นนิยมไปมาก
ทีสุ่ด เพราะเป็นทัง้จุดชมววิมองเหน็ภาพพาโนรามาของเมอืงฮ่องกงได้ หรอืหากใครอยากจะ
มาทานดนิเนอรใ์น บรรยากาศสุดโรแมนตคิ ทีน่ี่กเ็ป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีค่นมกัจะนึกถงึ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเกาะฮ่องซึง่
ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วเป็นอย่างสงู เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรม ศูนยก์ารคา้ 
รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และสถานที่
ท่องเทีย่วขึน้ชื่ออกีหลายแห่งในบรเิวณ
นี้ ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิ
ไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตัง้แต่ระดบั
ราคาทัว่ไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย รวมถงึตระเวนชมิอาหารนานา
ชนิดหรอืท ากจิกรรมอื่นๆไดต้ลอดทัง้วนั 

 น าท่านสูส่นามบนิเชค็แล๊ปก๊อก หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 



• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 



• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


