
LEELA HONGKONG AMBITION 



วนัแรกของการเดินทาง...

06.00 น. คณะพรอ้มที่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์C ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทางสู ่เกาะฮ่องกง เท่ียวบินท่ี TG 600 พรอ้มรบับริการจากมคัคเุทศกข์องบริษทั

ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีจากการบินไทย ใหท้า่นไดม้เีวลาพกัผอ่นราว 3 ช.ม.

11.45 น. เดนิทางถึงสนามบิน เช็คแล็บกอ๊ก เป็นสนามบินหรือทา่อากาศยานนานาชาตเิขตบริหาร

พิเศษฮอ่งกงสาธารณรฐัประชาชนจีน

กลางวนั รบัรองทา่นรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร



นองปิง 360 น าทา่นขึน้กระเชา้ชมทิวทศันเ์ทือกเขา ทะเลสีครามท่ีงดงาม และหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง

ของเกาะลนัตา ไหวพ้ระใหญ่ท่ีโดง่ดงั ณ อารามโปหลิน บนยอดเขาจะมีรา้นคา้นา่รกัมากมาย ใหท้า่นเลือกซ้ือ

ของฝากของท่ีระลึก จากนัน้ใหท้า่นแวะชอ้ปป้ิงแบบจใุจท่ี ซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท CITYGATE OUTLETS ศนูยร์วม

สินคา้สไตลพ์รีเมีย่ม หรหูราทัง้แบรนดด์งัระดบัโลกและแบรนดฮ์อ่งกง ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้

ราคาพิเศษตลอดทัง้ปี เชน่ จิออรด์าโน่ เอา้ทเ์ลท อาดดิาส เอา้ทเ์ลท หรือ คลารก์ เอา้ทเ์ลท

NGONG PING 



ค ่ำ บริกำรอำหำรท่ำน

ณ ภัตตำคำร YUNKEE



ท่ีพกั “MIRA HONGKONG HOTEL” หรือเทียบเท่าโรงแรมผ่าน

การคดัเลือกมาเพ่ือรบัรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ



เชา้... บริการอาหารดว้ย “ต่ิมซ า” การรับประทานต่ิมซ าจึง

เรียกวา่ "หย าฉา" ซึ่ งมีความหมายวา่ "การดื่ มชา" 

โดยผูค้น มักจะรับประทานต่ิมซ าเป็นอาหารมื้อสาย

หรือมื้อกลางวนั ในหมูค่รอบครัว และเพื่ อนร่วมงาน...

วนัท่ีสองของการเดินทาง ... ซึมซบัอ่ิมเอมกบัประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของฮอ่งกง



REPLUSE BAY

ชายหาดที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของเกาะฮอ่งกง ที่เที่ยวยอดนยิมที่ทา่นจะตอ้งไมพ่ลาดการเช็คอิน ชมวดั TIN HUA นมสัการเจา้

แมก่วนอิม และเจา้แมท่บัทิมที่ค ุม้ครองชาวประมงนานนบัรอ้ยปีประทบัอยา่งโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวยที่ทอดตวัยาวสู่

ชายหาด และนมสัการเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ภายในวดัเดยีวกนั เคล็ดเล็กๆ นอ้ยๆ ของความร า่รวยใหท้า่น

ใชม้อืลบูที่เครารปูป้ันลงมาจนถึงถงุใสเ่งนิของทา่น แลว้ก ามาใสก่ระเป๋าตวัเอง จากนัน้เดนิวนเป็นวงกลม เพ่ือขบัไลส่ิ่งไมด่ี

จากตวั จากนัน้เดนิขา้มสะพานอายยุนืเพื่อเป็นสริิมงคลแกต่วั



SKY100
จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในฮอ่งกง ตกึ INTERNATIONAL 

COMMERCE CENTER ชัน้ท่ี 100 ชมวิวพาโนรามา่ของ

อ่าววิคตอเรียท่ีความสงู 393 ม. จากระดบัน า้ทะเลปาน

กลาง ตดิสถิตติกึท่ีสงูท่ีสดุอนัดบั 4 ของโลก ถ่ายรปูกบั

มมุยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ แสง สี 

เสียง ท่ีแสดงประวตัเิกาะฮ่องกงไวอ้ยา่งสวยงาม จากนัน้

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ีโรงงานจิวเวอร่ี ชมความงามของเคร่ือง

เพชร เคร่ืองประดบัท่ีมมีลูคา่และหรหูรา

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

CHIUCHOW เสิร์ฟอาหารจนี สไตล์ฮ่องกงฟิวช่ัน

ที่ ผสมผสานความอร่อยไดอ้ย่างลงตัว



CHE KUNG
วดัแชกงหมิว วดัยอดนยิมของชาวฮ่องกงที่ตอ้งมากราบไหวข้อพร

ท่ีนีท่า่นจะไดพ้บรปูป้ันแชกงใหญ่ ท่ีมตี านานเลา่ขานกันว่า ครัง้หนึง่มี

กลุม่โจรจะปลน้สะดมหมูบ่า้น SHA TIN ระหวา่งนัน้สตรีในหมูบ่า้นไดพ้บ

ชายชราทา่นหนึง่แนะน าใหเ้หลา่ชาวบา้นพบักระดาษเป็นรปูกงัหันใหไ้ด ้

มากท่ีสดุ แลว้เสียบไวห้นา้หมูบ่า้น ปรากฏว่ากลุม่โจรสลัดกลบัเดินผา่น

หมูบ่า้นนัน้ไป โดยไมม่กีารปลน้เกิดขึน้ ชาวบา้นจึงเชื่อกันว่า ชายชรา

ทา่นนัน้ คือ นายพลแชกง อดตีนกัรบผูป้กป้องกษตัริยอ์งคส์ดุทา้ยแห่ง

ราชวงศซ่์ง ชาวบา้นจึงร่วมใจสรา้งวดักงัหันขึน้ เพ่ือระลึกถึงท่านแชกง



SHOPPING NATHAN ROAD

อาจคลา้ยไชนา่ทาวน ์เยาวราชบา้นเรา หากกลา่วถึง

สินคา้ในยา่นนีก็้นบัว่ามีมากมายทัง้สินคา้ทอ้งถ่ินและ

แบรนดเ์นมท่ีแขง่ขนักนัลดราคาสดุฤทธ์ิ ทา่นจะ

สนกุสนานเพลินเพลินทัง้ 3 ยา่นนี ้จนลืมเวลา

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงย่านดงัจิมชาซยุ TSIM SHA TSUI

มง่กก๊ MONG KOK และเลดี้ มารเ์ก็ต LADIES’ MARKET

สวรรคข์องเหลา่นกัชอ้ป ตวัยง คึกคกั 

และคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นยามค า่คืน 



ค ่า บริการอาหาร ณ หมูบ่า้นชาวประมง ลียุนมุน

บริการทา่นดว้ย กุง้ลวก, เป๋าอือน่ึง, กัง้ทอดกระเทียมพริกไทย, 

กุง้มังกรผัดขิงตน้หอม, ปูผัดพริกไทยด า, หอยงวงชา้ง, 

ปลาหมึกผัดขึ้นฉา่ย, หอยเชลล์ญ่ีปุ่นน่ึงกระเทียมวุน้เสน้,

ผัดผักตามฤดูกาล



ท่ีพกั “MIRA HONGKONG HOTEL” หรือเทียบเท่าโรงแรมผ่าน

การคดัเลือกมาเพ่ือรบัรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ



DISNEYLAND

การผจญภยั เวทยม์นต ์และผองเพื่อนตวัการต์นูดงัระดบัโลกรอคณุอยู ่สถานที่แห่งการ

เตมิแตม้จินตนาการใหช้ดัเจนไรท้ี่สิ้นสดุ สามารถเนรมติชวิีตใหค้ณุไดร้ับสมัผสัจากตวั

การต์นูที่คณุชืน่ชอบ อาทิ มกิกี้เมาทพ์ระเอกรุ่นเกา๋, สาวงามผวิขาวราวหิมะ ผมด าดจุ

กาน า้ หรือ สโนวไ์วท,์ เจมส–์ไมคแ์ละผองเพื่อนสตัวป์ระหลาดจาก MONSTER INC.

ณ ที่แห่งนี ้ความสนกุสนาน ความสขุ และเสียงหวัเราะจะยงัคงอยู่ตลอดกาล

กลางวนั อิสระทา่นรับประทานอาหาร

วนัท่ีสามของการเดินทาง...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม



...สมควรแกเ่วลา... น าท่านเดินทางส ู ่“สนามบินเช็คแล็บกอ๊ก ”

20.45 น. เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย ดว้ยเท่ียวบิน TG 607 พรอ้มรบัการบริการอาหาร

และเคร่ืองดืม่จากพนกังานตอ้นรบัของสายการบินไทย

22.25 น. เพียงชัว่คร ู่บินลงสูภ่าคพื้นสนามบินสวุรรณภมิู พรอ้มกบัความรูส้ึกสดุแสนพิเศษ 

และประทบัใจกบัการทอ่งเท่ียวท่ีทางลีลาวดตีัง้ใจมอบให้


