
 
 
 
 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 
B L D 

29 มี.ค. 62 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - นองปิง 360 –  AVENUE OF 
STAR – หล่ีหยุน่มุน 

   

NEW WORLD MILLENNIUM 
HOTEL 

30 มี.ค. 62 
วิคตอเรียพีค (รถราง 1 ขา)  – วดัหวงัต้าเซียน –  
วดัแชกง –  CAUSEWAY BAY 

   

31 มี.ค. 62 
SKY 100 – ช้อปป้ิงถนนนาธาน  -  CITYGATE 
OUTLET  – กรุงเทพฯ 

   

WONDERFUL HONGKONG 

ช้อป ชิม ชิลล์ 3 วนั 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง : 29 – 31 มีนาคม 2562 



 
 
 
 

   

29 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - นองปิง 360 –   หลีห่ยุ่นมุน - AVENUE OF STAR                 (L/D) 
05.00 น. คณะฯ พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน4  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนการเดินทาง 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG600 

11.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง         
และศุลกากรเรียบร้อย ใหค้ณะท่านออก Exit B  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร @ Airport Chao Inn Restaurant 
 

เมนู :  พะโล้สไตล์แต้จิว๋          ไก่ทอด   ปลาน่ิงซีอิว๊  
  ผดัมนัฝร่ังใส่เป็ด   หน าเลยีบผดัถั่วส่ีฤดู ข้าวสวย 
  ซอสบ๊วยตุ๋นมนัฝร่ังกระดูกหมู     ซุปประจ าวนั   ขนมหวาน  
   

  น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ท่ี น่ า ต่ืนตาต่ืนใจกับการ น่ั งกระเช้านองปิง  (NGONG PING 360)  
แบบพืน้กระจก ให้คุณสามารถลองนัง่ชมทศันียภาพอนังดงาม
ได้แบบพาโนรามิคเช่ือมจากใจกลางเมืองให้ท่านสักการะ
สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกองค์พระท าข้ึนจากการเช่ือมแผ่น
ทองสัมฤทธ์ิ  ซ่ึ งเป็นพระพุทธรูปนั่งท าจากทองสัมฤท ธ์ิ
กลางแจง้ ท่ีใหญ่ท่ีสุด เลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้น
นองปิง  **หากอากาศไม่เอือ้อ านวย ไม่สามารถขึน้กระเช้าได้ จะเปล่ียนเป็นรถโค้ชแทน** 

 

ค ่า  รับประทานอาคารค ่า ณ  ภัตตาคาร @ LEI YUN MUN  
  ขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเล เตม็อิม่กบัอาหารทะเลสดๆ ที่หลีห่ยุ่นมุ่น** 
 

   
 
น าท่านชม AVENUE OF STARS หลงัผ่านการปรับโฉม
ใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์  คอร์เนอร์ ภู มิสถาปนิกช่ือดัง 
ร่ ว ม กั บ ดี ไ ซ น์ เน อ ร์ ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ต่ า ง ช า ติ  
อะเวนิว ออฟ สตาร์ ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอีกคร้ังกบัรอยประทบั
มือกว่าร้อยของเหล่าดาราท่ี มีช่ือเสียงท่ีจะพาคุณออก



 
 
 
 

   

เดินทางสู่ "ถนนสายดารา" โดยรูปป้ันสมาคมรางวลัภาพยนตร์ฮ่องกงและรูปป้ันดาราต่าง ๆ จะถูกประดบั
ตกแต่งดว้ยเอฟเฟ็คสายน ้าท่ีไหลริน มีแสงไฟส่องเคลา้คลอเบา ๆ  
 

 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW WORLD MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า   
 Address : 72 Mody Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong    Tel: +852 2739 1111 

วนัที่สอง วคิตอเรียพคี (รถราง 1 ขา)  – วดัหวงัต้าเซียน - วดัแชกง –  CAUSEWAY BAY              (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร --- เมนู ต่ิมซ ารสชาติตน้ต าหรับ** 
เมนู :  ฮะเก๋า  ขนมจบีหมู  ปอเป๊ียะ   ซาลาเปาไส้หมูแดง 
  ผดัหมี ่  ขนมจบี   โจ๊กหมู+ไข่เยีย่วม้า ก๊วยเตีย๋วหลอดหมูแดง 
  เค้กมาร่า 

น าท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค  คือยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็น
อนัดับท่ี  24 ของฮ่องกงสามารถมองเห็นวิวของ
เกาะฮ่องกง น าท่านข้ึน รถราง PEAK TRAM 
(ONE WAY) ช ม วิ ว ถ่ าย รู ป  ณ  จุ ด ช ม วิ ว เข า 
วิคเตอเรียพีค (VICTORIA PEAK)  

 

จากน้ัน    น าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดั
ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงข้ึนช่ือ  เร่ืองการดูแลรักษาโรคภยัไข้
เจบ็ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพร
ต่างๆ   ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจฯ 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Fung Shing Restaurant--- เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่** 

   



 
 
 
 

   

 

บ่าย  น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิในด้าน
ของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง รู้จกักนัดีในนามวดักังหัน วดัแห่งน้ีมี
กงัหันทองแดงท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่
ส่ิงดีๆเขา้มา ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ของจีน 
หรือวนัตรุษจีน ซ่ึงหากผู้ ท่ีเกิดปีชงไปสักการะ  จะแคล้วคลาดในเร่ืองท่ี
ไม่ดีทุกเร่ือง อีกดว้ย (**ควรน ากงัหนัเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ไปดว้ย)   

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร Yung Kee Restaurant --- เมนูดงั ห่านย่างหนังกรอบเนือ้นุ่ม** 
ภัตตาคาร Yung Kee เป็นภัตตาคารที่โด่งดงัทั้งในหมู่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว อกีทั้งยังได้รับการแนะน า

จากการท่องเที่ยวฮ่องกงและ Quality Tourism Services อกีด้วย 

   
  
จากน้ัน  น าท่านสู่ CAUSEWAY BAY ย่านชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือว่ามีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นท่ีตั้งของหา้ง 

สรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายห้าง อย่าง Time Square ตึกท่ีเป็นแห่ลงรวมของร้านค้า ร้านอาหาร อาคาร 
ส านกังาน ท่ีตั้งของร้านเส้ือผา้ยอดนิยมอยา่ง Zara G2000 และหา้ง Lane Crawford “Lee Gardens” หา้งสุด 
หรู ท่ี เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง LV, Gucci, Dior ห้าง Laforet ห้างสไตล์คาวาอ้ีจากญ่ี ปุ่น และ  
HYSAN PLACE ห้างหรูท่ีเป็นท่ีตั้ งของ Duty Free ท่ีแน่นขนัดไปด้วยผูค้นเต็มท้องถนนทั้ งกลางวนัและ 
กลางคืน รวมถึง SOGO ห้างใหญ่ยกัษส์ัญชาติญ่ีปุ่น ท่ีมีสินคา้มากมายหลายชนิดทั้งสินคา้แบรนด์เนม และ
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใชใ้นบา้นรวมถึงร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆ 

 
  
    
 
  
  
  
 
  
  

 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW WORLD MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า   

 Address : 72 Mody Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong    Tel: +852 2739 1111 



 
 
 
 

   

  วนัที่สาม SKY 100 – ช้อปป้ิงถนนนาธาน -  CITYGATE OUTLET  – กรุงเทพฯ                          (B/L /-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร Nathan Congee --- เมนู โจ๊กเป๋าฮือ้** 
ร้านนาธานโจ๊กเป็นร้านเก่าแก่ ดังและครองใจชาวไทย มาตั้งแต่สมยัคุณพ่อยงัหนุ่ม สมยัหลายสิบปีก่อนใครมา
ฮ่องกง ถ้าไม่มากนิโจ๊กร้อนๆ + ปาท่องโก๋ ที่ร้านนาธานโจ๊ก เค้าถือว่ามาไม่ถึงฮ่องกง  

 

น าท่านสู่ SKY 100 จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง อยู่บนชั้น 100 ของตึก International Commerce Centre 
(ICC) ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง และสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 393 เมตร 
สามารถชมวิวเมืองฮ่องกงทั้งฝ่ังเกาลนู เกาะฮ่องกง เกาะลนัตาได ้360 องศา ดา้นบนจุดชมวิวจะเป็นการชมวิว
ผ่านกระจกใส สูงโปร่ง มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า นอกจากน้ีนิทรรศการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ
ฮ่องกงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจดัแสดงเอาไวใ้หช้มอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัคตาคาร Sun Tung Lok Restaurant  ( 2 MICHELIN STAR) 

                   

จากน้ัน น าท่านสู่แหล่งช้อปป้ิง ถนนนาธาน (NATHAN ROAD)  เป็นถนนท่ีจัดได้ว่าเป็นแหล่งละลายทรัพย์
นกัท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของฮ่องกง มีร้านคา้ต่าง ๆ มากมายทั้งมียี่หอ้งและไม่มียี่ห้อ ร้านขายยา ร้านสะดวกซ้ือ 
ร้านอาหารต่าง ๆ มีครบครัน ร้านอาหารดงั ๆ หลายร้านกอ็ยูย่า่นน้ี 

 

 

 

จากน้ัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET MALLให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอธัยาศัย พบกับ 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


 
 
 
 

   

OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือ
ว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้ งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้ นใต้ดินจะมี SUPERMARKET        
ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ   

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) 
20.45 น.  เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG607 

22.40 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

************************ 
 
 
 


