กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
........ น.

.......... น.
.......... น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ฮ่ องกง

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิน ..............
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เกำะลันเตำ เพื่อขึ้นกระเช้ ำนองปิ ง เปลี่ ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพอันงดงามระหว่าง
เดิ นทางจากที่ สูงอีกทั้งยังสามารถชื่ นชมพระใหญ่พระพุทธรู ปนัง่ ปรางสมาธิ ทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการ
พระใหญ่ได้ที่วัดโป่ หลิน หรื อ นิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์
พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และ
สู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่ างบริ เวณ
ทะเลจี นใต้จากนั้นอิ ส ระให้ท่ า นได้สั ม ผัส กับ หมู่ บ ้า นวัฒนธรรม
นองปิ ง (Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า
ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจาลองแห่ งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่
สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจ
ของโลกนาฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไมรวมถึงคน
ดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซี เมนต์ นาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้น

ในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ น
การแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ดของโลก
ครอบคลุ ม พื้ นที่ อาคารตึ ก ระฟ้ าส าคัญต่ า งๆ ที่ ต้ งั อยู่ส อง
ฟากฝั่ ง ของอ่ า ววิ ค ตอเรี ย โดยบนดาดฟ้ าของตึ ก เหล่ า นี้
ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

อิสระทั้งวัน

รับประทำนอำหำร แบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน วัดนี้มีกงั หันทองแดงที่เชื่ อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่
ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ นาท่านไหว้พระวัดหวังต้ ำเซียน วัดแห่ งนี้ ข้ ึนชื่ อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการ ดูแลรักษา
โรคภัย ไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็ นพิเศษ จากบรรดาคนป่ วย ชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ และชมร้ ำนสมุนไพร
จีน จากทัว่ ทุกมุมโลก (อำหำรกลำงวันอิสระเพือ่ ให้ ท่ำนมีเวลำช้ อปปิ้ งได้ เต็มที่)
*** เลือกซื้อทัวร์ เพิม่ เติม ***
ดิสนีย์แลนด์ มีค่ำธรรมเนียมเพิม่ ท่ำนละ 2,500 บำท(รำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ ) ฮ่ อ ง ก ง ดิ ส นี ย์ แ ล น ด์
อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่ วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์ แลนด์ , แฟน
ตำซีแลนด์ และทูมอร์ โรว์ แลนด์ ซึ่ งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว เชิ ญท่านสนุ กสนานกับเครื่ อง
เล่นในดิสนี ยแ์ ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย ชม ไฮไลท์ ตอนกลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี
เสี ยง อันสวยงามตระการตา
ทัวร์ มำเก๊ำ (1 วัน) มีค่ำธรรมเนียมเพิม่ ท่ำนละ 3,500 บำท (รำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ )
มำเก๊ ำซิตีท้ ัวร์ นาท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล, เจ้าแม่กวนอิม, Fisherman’s Wharf, เดอะเวเนเซี ยน (รวมตั๋วเรือ
เฟอร์ รี่ไป-กลับ ยกเว้นค่ ำรถรับส่ งโรงแรม-ท่ ำเรือ-ที่พัก ลูกค้ ำต้ องเดินทำงกลับเอง)อิสระอำหำรกลำงวันและ
ค่ำตำมอัธยำศัย (ไม่ รวมค่ ำบริกำร)
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

(3)

วิคทอเรียพีค – ฮ่ องกง – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำร แบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ชำยหำดน้ำตืน้ (Repulse Bay) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรู ป ,
เทพเจ้าต่างๆ ที่ต้ งั ประดิษฐานอยูอ่ ย่างเด่นสง่า เพื่อเป็ นสิ ริ มงคล จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ วิคทอเรียพีค เพื่อนา
ท่านชมภาพทิวทัศน์อนั แสนงดงามน่ าประทับใจของ หมู่เกำะฮ่ องกง และ อ่ ำว
วิคทอเรีย ซึ่ งถือว่าเป็ นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์ รี่
ที่โด่งดังที่ สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริ ษทั ฮ่องกง จิวเวอรี่ กรุ๊ ป จากัด ได้เกิ ดแรง
บันดาลใจ นากังหันมาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิ ญซิ นแสชื่ อดัง มาจัดวาง
ตาแหน่ ง ของเพชรแต่ ล ะเม็ด ซึ่ ง ถื อเป็ น เครื่ องราง ตามหลัก ฮวงจุ ้ย ซึ่ งจาลอง
เลียนแบบมาจาก "แซ้ก๋งเมี๋ยว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัธทาที่

เทีย่ ง
บ่ ำย

....... น.
....... น.

"วัดไช่กง" ซึ่ งเป็ นวัดที่ดงั มาก และมีตานานความเชื่ อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหัน
หมุนไปโดยรอบแล้ว จะทาให้ชีวติ หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่ งชัว่ ร้ายต่างๆ ออกไปได้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ ง ย่ำนถนนนำธำนไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้น
เลิ ศของฮ่องกงมี ทุกสิ่ งที่ คุณต้องการศูนย์การค้า ที่ กว้างขวางเหล่ านี้
เป็ นแหล่ ง รวมห้อ งเสื้ อ ที่ จ าหน่ า ยสิ นค้า แบรนด์ เนมของดี ไ ซเนอร์
นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุ มโลกอีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ ม
เอมกับอาหารชั้นเลิ ศบรรยากาศหรู เลื อกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ด
ของฮ่องกงหรื อเลื อกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยนเทอร์ มินัล แหล่ ง รวมสิ นค้า
Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลื อกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us หรื อท่านสามารถเลือกช้
อปปิ้ งที่ K11 ช้ อปปิ้ งมอลล์แห่ งใหม่ สัมผัสโลกแห่ งศิลปะและแฟชัน่ ที่ K11 อาร์ ตมอลล์แห่ งแรกของฮ่องกง
ตั้งอยูใ่ จกลางย่านจิมซาโจ่ย นอกจากเป็ นที่ shopping แล้ว ยังมีร้านอาหาร และยังเป็ นที่แสดงงานศิลปะอีก
ด้วย อาร์ ตมอลล์แห่งนี้จะพาคุณเพลิดเพลินกับคอลเลคชัน่ งานศิลป์ มากมายนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์

