 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 พ.ย. 2018 13:09

ทั วร์ฮอ่ งกง ใหว้พระ 9 วั ด 3 วั น 2 คืน เดือนธั นวาคม 61 บิน Hong
Kong Air Line



ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวม ค่าทิป หัวหน้าทัวร์,มัคคุเทศน์ท้องถิ่น ,คนขับรถ 1,500 ท่าน/ทรปิ (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
ใหว้พระ ขอพร
หาดทรายรพี ลัสเบย์
วัดแชกงหมิง หรอื วัดกังหันนำโชค
วัดกวนอู
วัดหวังต้าเซียน
สนุกสนาน ตื่นตากั บ
นั ง่ กระเช้านองปิง
Symphony Of Light
เพลิดเพลิน สบายๆ
จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ช้อปป้ งิ ที่ City Gate


ราคา



วันเดินทางเดือนธันวาคม

ราคา / คน

วันที่ 1-3 , 15 -17 , 22 - 24
วันที่ 29 - 31
พักเดี่ยวเพิ่ม

14,500.18,500.4,000. / 5,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮอ่ งกง - ไหว้พระใหญว่ ั ดโป่หลิน นัง่ กระเช้า Ngping 360
การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู
ิน HONGKONG
5 และ 6 อาคารผ้ โดยสารขาออกสายการบ
ู
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
คอยอำนวยความสะดวกแกท่ า่ นในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นัง่ กอ่ นออกเดินทาง
08.50 นำท่านเดินทางสู่ฮอ่ งกง โดยสายการบินฮอ่ งกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768 08:5012:40 มีอาหารบรกิ ารบนเครือ่ ง
ช่วงบ่าย
12.40 เดินทางถึงสนามบินฮอ่ งกง Chek Lap Kok เวลาเรว็ กวา่ เมืองไทย 1
ชม.หลังผา่ นพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำทา่ น เดินทางสู่สถานที่ทอ่ งเที่ยว
เช่น ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
ฮอ่ งกง ซึ่งตั้ งยบู่ นเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้ งหมด 1,248
เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดตอ่ กันถึง 8 ปีซ้อน ตั้ งแตป่ ี
2001 – 2008
ฮอ่ งกงเป็นดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางต้ งประกอบด
ุ
้ว
ิ
ิ
ี
็
ี
ย เกาะฮอ่ งกง, นวเทอร์รทอรส์, เกาลูนและเกาะเลกๆ อก 235 เกาะ
เดินทางสู่ ไหว้พระใหญ่วัดโป่ห ลิน ทีเ่ กาะลันเตา
ซึ่งถือได้วา่ เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่ งกง ให้ทา่ นได้
สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นั ง่ กระเช้า Ngping) ซึ่งเป็นพระพุทธรปู ทองสัมฤทธ์ ิ
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ์ กิ ว่า 200 แผ่น
เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้
และมองอยา่ งสงบลงมายังหบุ เขาและโขดหนิ เบื้ องลา่ งซึ่งเป็นพระพทุ ธรปู นั ง่ ทำจากทองสัมฤทธ์ ิ
กลางแจ้งที่ใหญท่ ี่สดุ
อาหาร

ที่พัก

มื้อกลางวั น
บนเครือ่ งบิน
มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรอื เทียบเทา่

วันที่ 2

เจ้าแม่กวนอมิ รพี ลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) - เจ้าแม่กวนอมิ ฮอ่ งฮำ - ร้านจิวเวอรี่ –
เจ้าพอ่ แชกง - ร้านสมุนไพรจีน - ช้อปป้ งิ ถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00)
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หาดทรายรพี ลัสเบย์ REPULSE BAY ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี
วัดแชกงหมิง
ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระตอ่ ที่ วัดหวังต้าเซียน ช้อบสบายๆที่จิมซาจยุ่ พรอมเมอนาด และ Symphony
of Lights
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางสู่ หาดทรายรีพลั สเลย์ ไปไหว้เจ้าแมก่ วนอิม
พระโพธสิ ั ตว์แหง่ ความเมตตาที่นมี่ ีชื่อเสียงในเรือ่ งของการของบุตร
ไหว้ไฉ่ซ้ งิ เอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึง่ ครั้ งจะมีอายุเพิ่
มขึ้น 3 ปี
ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Mun Mo Temple
ทา่ นเจ้าพอ่ กวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมค่ รั น่ คร้ามตอ่ ศัตรู
ทา่ นเป็นคนจิตใจมั ่นคงดั ่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเ่ คยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิ
ดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรอื บรวิ ารที่ไว้ใจได้นั น่ เอง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ฮอ่ งฮำ Kun Im Temple (4)
เป็นวัดเจ้าแมก่ วนอิมที่มีชื่อเสียงแหง่ หนึง่ ในฮอ่ งกง
ขอพรเจ้าแมก่ วนอิมพระโพธสิ ั ตว์แหง่ ความเมตตา ชว่ ยค้ มุ ครองและปกปักรักษา
ช่วงบ่าย
ไหว้ห ลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิง หรอื วัดกังหันนำโชค (5)
ขึ้นชื่อลือชาในเรือ่ งความศักด์ สิ ิทธ์ ใิ นด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง
ยังเปน็ ที่มาของจี้ กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทอ่ งเที่ยวฮอ่ งกง
ที่ไมว่ า่ ทัวร์ไหนที่มาฮอ่ งกง เป็นต้องเลือกเชา่ เลือกซื้ อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสรมิ สร้างบารมี
และศิรมิ งคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้ งสิ้ น
ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ข้ ึนชื่อของฮอ่ งกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รับรางวัลอันดัเยี่ยม
แวะร้านสมุนไพรจีน แหลง่ แนะนำ สรรพคณุ สว่ นผสม
มียาสมุนไพรจีนมากมายไมว่ า่ จะเป็นยาครมี ฯลฯ หลายหลายให้ทา่ นได้เรยี นร้ .ู ..
ิ ่ ย่านจิม ซาจุ่ย ถนนนาธาน
อิสระช้อปป้ งที
็
ซึ่งเปนแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั ่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอ
ย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนยิ มแบบไหนหรอื ประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้ นเลิศของฮอ่ งกงมี
ทกุ สิ่งที่คณุ ต้องการ
ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหลา่ นี้ เป็นแหลง่ รวมห้องเสื้ อที่จำหนา่ ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์น
านาชาติชื่อดังจากทั ่วทุกมุมโลก อีกทั้ งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้ นเลิศ
บรรยากาศหรเู ลือกอรอ่ ยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮอ่ งกง
หรอื เลือก ช้อปป้ ิง ที่โอเชี่ย นเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้ นนำที่มีให้เลือกชม
และช้อปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY,

วันที่ 2

MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนทู ่ี Toy’s Usฃ

เจ้าแม่กวนอมิ รชพี ่วลังคสเบย
่ำ ์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) - เจ้าแม่กวนอมิ ฮอ่ งฮำ - ร้านจิวเวอรี่ –
ั งอาหารท
ไปชมโชว์ - Symphony of Lights (21.00)
ีน - ช้อปป้ งิ ินถนนนาธาน
เจ้าพอ่ แชกง - รหล
ุนไพรจา่ นสามารถเด
้ านสม

ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of
Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน
การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง
แสงและเสียงครอบคลมุ พื้ นที่อาคารตึกระฟ้ าสำคัญตา่ งๆ
ที่ตั้งอยสู่ องฟากฝั่งของอา่ ววิคตอเรยี โดยบนดาดฟ้ าของตึกเหลา่ นี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่ งแสงสวา่ งตระการตาเป็นสีตา่ งๆ
แสดงให้เหน็ ถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮอ่ งกง

อาหาร

21.00 ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมที่พัก
มื้อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรอื เทียบเท่า

วันที่ 3

เจ้าพอ่ หวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแมท่ ั บทิม - วัดหลง่ โหมว - อสิ ระช้อปป้ งิ City gate Outlet จนได้เวลานัดหมายเดินทางสสู่ นามบิน -กลับกรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางใหว้พระตอ่ ไหว้เจ้าพอ่ หวังต้าเซียน วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery ไหว้เจ้าแมท่ ั บทิม
ที่วัดเทียนโหว่
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ วัดหล่งโหมว Long Mo และอิสระช้อปป้ ิงที่ City gate
Outlet จนได้เวลานัดหมายเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.50 เหริ ฟ้ ากลับกรงุ เทพฯ โดยฮอ่ งกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761 23:50-02:20
มีอาหารบรกิ ารบนเครือ่ ง
02.20 ถึงท่าอากาศยานกรงุ เทพฯโดยสวัสดิภาพ…..

วันที่ 3

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว - อสิ ระช้อปป้ ิง City gate Outlet จนได้เวลานัดหมายเดินทางสสู่ นามบิน -กลับกรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
หลังอาหารนำทา่ น ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางต้ งจะเร
ุ ยี กวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน
เป็นวัดเกา่ แกอ่ ายกุ วา่ ร้อยปี มีชื่อเสียงในเรือ่ งของสขุ ภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อป
ของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครือ่ งรางและเครือ่ งประดับติดตัว
นำทา่ นไหว้พระต่อที่ วั ดจี๋ห ลิน Chi Lin Nunnery สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธสิ ั ตว์
และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple Shuan Wan (8)
เพื่อชว่ ยค้ มุ ครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรอื เรยี กวา่ เทพธดิ าแหง่ สรวงสวรรค์
หรอื เทพีแหง่ ท้องทะเลมีความสามารถพิเศษเหนอื ธรรมชาติ
ทา่ นจะปกป้ องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
นำทา่ นสู่ วั ดหล่ง โหมว Long Mo ใครๆ ก็อยากที่จะมาสัมผัส เตียงมังกร
ที่ตั้งอยู่ในวัดที่มีเสนห่ ์ แหง่ นี้ เหตุผลก็คือ
พวกเขาเชื่อวา่ การทำเชน่ นั้ นไมเ่ พียงนำพาโชคลาภมาให้คณุ เทา่ นั้ น
แตย่ ั งสามารถทำนายอนาคตของคุณได้อีกด้วย วัดหลง่ โหมว (มารดามังกร) นี้ สร้างขึ้นเมื่อราว 40
ปีมาแล้ว
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะเล็กๆที่ชื่อเพงเชาอย่าลืมแวะไปที่วัดนี้ ในวันคล้ายวันเกิดของมารดามัง
กร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ
แล้วคุณจะเหน็ วัดที่เงียบสงบนี้ ถูกปลุกให้ต่นื ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเทศกาลในท้องถิ่น
ิ ินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet
ได้เวลาให้ทา่ น อิสระช้อปป้ งส
็เปนตึกที่ขายแตส่ ินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไมว่ า่ จะเป็นเสื้ อผ้า รองเท้า นาฬกิ า มีอยู่
70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21,
Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs
อาหาร

สมควรแกเ่ วลานำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
มื้อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

อั ตรานี้รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้ นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษสี นามบินทุกแหง่ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรอื ตามข้อกำหนดของสายการบิน
คา่ ที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ทา่ น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรอื ระดับเทียบเทา่
คา่ อาหารตามที่ระบใุ นรายการ (**หากทา่ นไมท่ านอาหารมื้ อใดมื้ อหนึง่ ไมส่ ามารถคืนเงินได้**)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นและคา่ รถโค้ชปรับอากาศ

นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากร๊ ปุ (เนือ่ งจากโปรแกรมทัวร์นกี้ ารเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกร๊ ปุ
หากเกิดกรณปี ระเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกร๊ ปุ เป็นการชั ่วคราว
และจะต้องใช้เฉพาะวีซา่ จีนแบบเดี่ยวเทา่ นั้ นในการเข้าเมืองจีน ไมว่ า่ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผ้ เสู ียคา่ ธรรมเนยี มวีซา่ แบบเดี่ยวด้วยตนเอง ตามที่สถานทูตจีนเรยี กเก็บ กรณที ี่มีวีซา่ จีนอยแู่ ล้วไมส่ ามารถคืนคา่ ใช้
ินไมเ่ กินทา่ นละ 1,000,000 บาท
คา่ ประกันภัยอบุ ั ติเหตรุ ะหวา่ งการเดินทาง ค้ มครองในวงเง
ุ
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** ค้ มุ ครองตั้ งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้ น **
อั ตรานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และคา่ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการที่ระบุ เชน่ คา่ เครือ่ งดื่มและคา่ อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา่ โทรศัพท์,
ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรดี ,
ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เนต็ ฯลฯ
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนญุ าตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผ้ เดู ินทางในการจัดทำเอง)
คา่ ธรรมเนยี มกระเป๋าเดินทาง ในกรณที ี่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
กรณุ าเตรยี มคา่ ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKG/วัน/ทา่ น, มัคคเุ ทศน์ท้องถิ่น 10 HKG/วัน/ทา่ น, คนขับรถ 10
HKG/วัน/ท่าน
หมายความว่าเดินทางทั้ งหมด 3 วัน ผ้ เดู ินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้ งหมด = 90 HKG/ต่อทรปิ นี้ ค่ะ
หมายเหตุ
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/hong-kong/233

