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นมัสการพระ 3 วัดดัง - ช้ องปิ้ งสุ ดมันส์ จิมชาจุ่ย ถนนนาธาน –
นั่งพีคแทรมชมความงามของอ่ าววิคตอเรีย
ทานติม่ ซา ชื่อดัง กุ้งมังกร และไก่ แช่ เหล้ า

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ฮ่องกง - Symphony of light – Avenue of Star

2

นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ ง City Gate

3

วัดแชกง – วัดหวังต้าเซี ยน - เจ้าแม่กวนอิมรี พลั ส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรี ย
พีค – อิสระช้อปปิ้ ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินสุ วรรณภูมิ
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เช้ า

เที่ยง

เย็น

2

กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

คา่

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง - Symphony of light – Avenue of Star
คณะพร้อมกันที่สนามบิน เหินฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินที่ท่านเลือก
(ตัว๋ เครื่ องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ถึง สนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางผ่านสะพานแขวน
ชิ งหม่า ชมวิว ทิ ว ทัศน์ อัน สวยงามของประเทศฮ่ องกง "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ ้ง ซึ่ งมาจาก
ภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรื อหอม" มีความเป็ นมา
สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็ นสินค้าออกโดยที่ตอ้ งมาขน
ถ่ายสิ นค้ากันที่ท่าเรื อน้ าลึกตอนใต้สุด ของแผ่นดิน นาท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับ
รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวัน ออก อาทิ ฉี
เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือ
ลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้วยนาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00
น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ด ยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการ
แสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆ ที่ต้ งั
อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้จะประดับ ประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียง
กดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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วันที่สอง

นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้ อปปิ้ ง City Gate
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา)

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

จากนั้นนาท่าน พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ ง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อ
ระดับน้ าทะเล 371เมตร จากนั้นนาท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์
พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระ
พักตร์ ไปยังเนิ นเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึ ง
ฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์
กาลังถวายสิ่ งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมี
สมาธิ ซึ่ งทั้งหมดคื อหนทางที่ จ ะพาสรรพสัต ว์สู่ นิ พพาน ด้านล่างของพระใหญ่ มีอาคาร 3 ชั้น
บริ เวณชั้น 3 มีพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุทธเจ้าบรรจุ อยู่ (บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ งในกรณี ที่กระเช้าปิ ดปรับปรุ ง หรื อสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี )
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาทุกท่านช้อปปิ้ งที่หา้ งดัง City gate Outlet Mall อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยกับ Outlet
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,
หรื อว่า Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างอิสระ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิม รีพลั ส์ เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค –
อิสระช้ อปปิ้ ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้า ณ ภัต ตาคาร (แบบติ่ มซา) บริ ก ารท่ านด้ว ยโจ๊ก หอมกรุ่ น และ
ซาลาเปา ต้นตาหรับรส ชาติกวางตุง้ แท้ๆ หลังอาหาร
จากนั้นนาท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนา
ท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่รู้จกั กันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรื อ วัดกังหัน วัดนี้ มีกงั หัน
ทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ นาท่านนมัสการ เทพ
เจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

เย็น

21.50
23.45

นาท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ หรื ออ่าวน้ าตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้าน
หนึ่ งของอ่าวมีวดั เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็ นวัดสาคัญอีกวัดหนึ่ งของเกาะฮ่องกงสร้างในปี ค.ศ.1993
โดยแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม ,เจ้าแม่ทบั ทิมและ เทพเจ้าต่างๆและ
สิ่ งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรั ทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุ ข , เจ้า
สมุทร เทพเจ้าแห่ งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ มีเทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวง
ชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลาหิ นก้อนกลม
อย่างตั้งใจ แล้ว น า ท่ านนั่ง พีคแทรม (Peak Tram) เป็ น พาหนะเก่ าแก่ ที่สุด ของฮ่ องกง เปิ ด
ให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็ นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิมทีเป็ นรถรางที่ใช้พลังงาน
ไอน้ าในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้ า และเปลี่ยนเป็ น
การควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ใน
ปี ค.ศ. 1989 (มีประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้ชม
ทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรี ยและเกาลูนที่สวยงาม นาท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือ ยอดเขาที่
สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่ 24
ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยูใ่ นเขตนิวเทอริ ทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตร
จากระดับน้ าทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของ ฮ่องกง หากวิคตอเรี ยพีค ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรี ยพีค จะสามารถมองเห็ นวิวของเกาะฮ่ องกงได้ท้ งั หมด
ตั้งแต่อ่าววิคตอเรี ย ตึกระฟ้ า เรื อเฟอร์รี่ และสีสนั ของแสงไฟยามค่าคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้าง
ตามหลักความเชื่อเรื่ องฮวงจุย้
อิสระ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋ า
หนังยีห่ อ้ ต่างๆ หรื อช้อปปิ้ งสินค้า BRAND NAME ชั้นนาที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งมากกว่า 700
ร้านค้า ***อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย***
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องฟรี )
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
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การชาระเงิน
อัตรานี้รวม :
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
• ค่าห้องพักโรงแรม
• ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง
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