ฮองกง

= " ไปกิน ไปชอป " = ฮองกง

*** อันที่จริงแลว ฮองกงเมืองแหงแสงสีที่หลายๆคนประทับใจ มีอะไร
มากกวาอาณาจักรแหงการกินและการชอปปง ***
แนนอนประเทศนี้มีอะไรใหคุณไดคนหา นอกซะจากความเจริญของเมืองที่
นาตื่นตาตื่นใจ ยังมีบรรยากาศสบายๆรอบนอกเมืองทีร่ อเราไปคนหาเก็บความ
ประทับใจ, วัดวาอารามอันศักดิ์สิทธิ,์ มีธรรมชาติและวิวทิวทัศนอันสวยงาม
รวมทั้งยังเปนเมืองศูนยรวมอาณาจักรเครื่องเลนระดับโลก
นอกจากที่กลาวมาขางตน ฮองกงยังเปนศูนยรวมวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกที่ผสมกันออกมาไดอยางนาทึ่ง
ทั้งหมดทั้งสิ้นไมสามารถบอกกลาวไดหมดบนหนากระดาษ หากแตรอทุกทาน
ไดเขาไปคนหา เปดประสบการณ แลวทานจะหลงรักฮองกง
บทความนี้แพ็คเกจทัวรฮองกงดอทคอม มีความยินดีนําเสนอขอมูลของ
ประเทศฮองกงในภาพรวม พรอมกับแนะนําสถานที่เทีย
่ วสําคัญๆ

เตรียมตัวใหพรอมกอนตะลุยฮองกง

ประเทศฮองกงประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญมากกวา 2 รอยเกาะครับ ในที่นี้
จะขอพูดถึงเฉพาะเกาะหลักที่มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจและการทองเทีย
่ ว
เพียงแค 3 เกาะเทานัน
้ ดังตอไปนี้
1. เกาะลันตา
-- เกาลันตา เกาะเดียวไดทง
ั้ วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม สํารวจ ผจญภัย และชมวิว --

เกาะนี้เปนเกาะที่ใหญที่สุด เปนที่ตั้งของสนามบินแหงชาติแชมแลปกอก
(Chek Lap Kok), หาดทราย, สวนสนุกระดับโลก"ดิสนียแลนด" และ อีกหนึง่
ที่เที่ยวที่สําคัญคือ หมูบานวัฒนธรรม และวัดโปวหลิน ที่มีองคหลวงพอโต
(พระใหญ) พระพุทธรูปเนื้อสัมริดที่ใหญที่สึดในโลกอันศักดิ์สิทธิ์
สถานที่เทีย
่ วสําคัญที่เกาะลันตา
- Hongkong Disneyland

“ดิสนียแลนด” แคเอยเพียงเทานี้ กอแสดงถึงยี่หอระดับโลกแลวครับ เชื่อวาทุก
ทานนาจะรูแลววา ดิสนียแ
 ลนดคืออะไร และอะไรอยูในดิสนียแลนด รอเพียงแคคุณ
เขาไปสัมผัส กับสถานที่จรองสักครั้ง

-

Nongping Village
หมูบานนี้จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีน มีรานน้ําชา รานขายของที่ระลึก ที่ทั้ง
หมูบานตกแตงตามสไตลจีนโบราณ เรียกไดวาคงความคลาสสิคผสมผสานกับ
เทคโนโลยีครับ นอกจากนี้หมูบานนี้ยังมีไฮไลต.....คือภายในหมูบานจะมีจัดแสดง
เรื่องราวของพระพุทธเจา (Walking with Buddha) และนิยายปรัมปราที่ Monkey
’s Tale Theatreซึ่งเปนโรงภาพยนตรขนาดยอมที่ฉายเรื่องราวของสิงสามตัวกับ
เทพเจา

- Po Lin Monastery
วัดโปวหลินเปนวัดที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของชาวฮองกง ในตอนกลางวัน
วัดนี้เนื่องแนนไปดวยพุทธศาสนิกชนชาวฮองกง นักทองเที่ยว พระภิกษุสงฆ
นมัสการเจาแมกวนอิม และเทพเจาอันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีก ที่ขาดไมไปหากมาเยี่ยม
เยียนวัดนี้ทานจะตองลองชิมอาหารเจ ที่ถือไดวาอรอยที่สุดในฮองกงครับ

- Giant Buddha Statue

นี่คือพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ที่ใหญที่สุดในโลกครับ สูงจากพื้นดินประมาณ 34
เมตร (ตึก10กวาชั้นนะครับ) หนักถึง ประมาณ 250 ตัน รายลอมดวยทวยเทพ ที่
คอยใหพรอันศักดิ์สิทธิ์แกผูที่ศรัทธาองคหลวงพอโต ขึ้นบันได เกือบๆ 270 ขั้น ไป
กราบนมัสการทานครับ

- Tai O Fishing

เปนหมูบานชาวประมง อยูดานตะวันตกของเกาะลันตา อาจจะกลาวไดวาหมูบานนี้
เต็มไปดวยมนตเสนหที่เปนยุคตนๆของชาวเมืองฮองกง และ ยังคงสภาพอยูจนถึง
ปจจุบัน ทั้งสภาพบานเรือน กิจกรรมภายในหมูบานและตลาด แถมยังมีเรือที่ปลดระวาง
แตเคาไดอนุรักษเอาไว แนนอนทานจะไดลองเลือกซื้ออาหารทะเลแหงเปนของฝากดู

- Nongping 360
นี่คือกระเชาลอยฟาที่ทําใหทานสามารถเดินทางไปพระใหญ
ไดสะดวกและสบาย
ที่สุดครับนักทองเที่ยวจะไดลองลอยบินไปบนฟาแบบโสลวโมชั่น
เพลิดเพลินชมวิว
ทิวทัศน แบบ 360 องศาทีเดียว กระเชานี้เชื่อมระหวางเกาะเกาลูน ที่สถานีรถไฟฟาตง
ชง กับเกาะลันตาที่หมูบานวัฒนธรรมนองปง ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 25 นาทีเทานั้น
ที่จุดเริ่มตนฝงเกาลูน มีหางดัง เยายวนนักชอปกับ Discount Mall ขนาดใหญ City
Gate Outlet Mall นั่นเอง นั่งกระเชาขามมา 25 นาทีโดยประมาณ ทานจะไดพบการ
ผสมผสานกับระหวางความเจริญและวัฒนธรรมที่อนุรักษไวอยางเหนียวแนน และยังได
ไปไหวพระขอพรอันศักดิ์สิทธิ์กับหลวงพอโต
เกาะลันตายังมีสถานที่เที่ยวเชิงธรรมชาติใหทานไปสัมผัสอีกมากมายอาทิเชน
Cheung Sha Beah, Silvermine Waterfall, Trail Hiking at Lantau Peak และอื่นๆ

2. เกาะฮองกง
-- ศูนยกลางธุรกิจ ความลงตัวของวัฒนธรรม อิ่มหนําอาหารหลากหลายชนิด ชอปปง
 กระจาย
ทัศนียภาพอันงดงาม สวนและแมน้ํากลางเมือง มนตเสนหทห
ี่ ลายคนอาจไมรู ---

เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของฮองกง เปนศูนยรวมของสถานที่สําคัญทาง
ธุรกิจและการเมืองการปกครอง อีกทั้งยังเปนศูนยรวมของแหลงชอปปงชือดัง ถภัตตาคา
รรานอาหารชั้นยอดมากมาย
เกาะฮองกง สามารถแบงเปนําทเล หลักๆได 6 ยานไดแก หวานจั๋ย, เซนทรัล,
คลอสเวยเบย, ชวนหวาน, ฮองกงใต และยาน Admiralty

สถานที่เทีย
่ วที่สําคัญเกาะฮองกง
- Stanley Market

ศูนยรวมของชอปปงหลากชนิด เชนเสื้อผา กระเปา เครื่องประดับ เครื่องหนัง งานแฮน
เมด รับประกันครับวาถาจะหาของฝาก มาที่นี่ที่เดียวจบแนๆครับ

- Murray House

อยูใกลกับ Stanley เลยครับเปนอาคารที่สรางดวยหินสีขาว ขางในเปนพิพิธภัณฑ
เดินเรือ และภัตตาคาร

- Ocean Park
สวนสนุกขนาดใหญ โชวตระการตา สัตวแสนรูมากมายครับ อีกทั้งเครื่องเลนหลากชนิด
เปดใหบริการทุกวัน 10.00-18.00 ครับ

- Jumbo Floating Restaurant
ภัตตาคารลอยน้ําขนาดใหญ บริการทานดวยอาหารจีน อาหารทะเล และอาหาร
นานาชาติ ที่นี่นอกจากอาหารจะอรอยถูกปากแลว ยังอิ่มเอมไปดวยบรรยากาศเรียกได
วาไดอิ่มทั้งทอง ตา และสมองกันเลยทีเดียว

- Repluse Bay
ชายหาดทางตอนใตของเกาะฮองกง ถือเปนชายหาดยอดฮิตของฮองกง ณ.ที่แหงนี้ยัง
เปนที่ตั้งของเจาแมกวนอิม เจาแมทับทิม เทพเจาแหงโชคลาถ และสะพานอายุยืน

- Shek O Village and Beach and Dragon's Back Trail
อยูทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะฮองกง เปนเมืองแหงการพักผอน สายลม แสงแดด
ชายทะเล และเสนทางเดินเขา แหมมาที่เดียวครบทุกรสจริงๆ

- The Peak, Peak Tower,and Peak Tram - Hong Kong Park
พวกเรารูจักกันดีในนาม Victoria Peak นั่งรถรางที่มีประวัติเกาแกที่สุดในฮองกง(แตมี
การปรับเปลี่ยนระบบจนปจจุบันมีความทันสมัยและปลอดภัยสูงมาก)ขึ้นไปยังจุดสูงสุด
เสนทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหวางทางสัมผัสทัศนียภาพของ อาววิคทอเรีย
ธรรมชาติ และยังสามารถมองเห็นเกาะเกาลูนอีกดวย เมื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดทานจะได
พบกับอาคารรูปชาม 6ชั้น ภายในอาคารประกอบไปดวย Madame Tussaud’s
พิพิธภัณฑหน
ุ ขี้ผึ้งคนสําคัญระดับโลกเชน บรูซลี มาดอนนา เดวิด แบคแฮม ถายรูปกัน
ไดตามอัธยาศัย , รานอาหาร รานขายของที่ระลึกและจุดชมวิวแบบ panorama หรือ
360 องศานั่นเอง
ราคาสําหรับรถรางจะอยูที่
เที่ยวเดียว HKD 22 // ไปกลับ HKD33
สวนเด็กและผูสูงอายุ(มากกวา 65 ป ) ราคาอยูที่
เที่ยวเดียว HKD 8 ไปกลับ HKD 15
และเปดใหบริการทุกวันครับ 07.00 จนถึงประมาณเที่ยงคืน

- Chater Road

ถนนสายนี้เต็มไปดวยแฟชั่นระดับโลก เชน หลุยสวิตตอง กุชชี่ คารเทียร โลวเล็กซ และ
อื่นๆอีกมากมาย เดินทางไปถึงกองายครับ รถไฟฟาลงสถานี Central

- Central to Mid-Levels Escalator
นี่คือบันไดเลื่อนกลางแจงแตมีหลังคานะครับ ที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวกวา 800
เมตร มีทั้งภัตตาคารรานอาหร แหลงชอปปงเรียงรายตลอดเสนทาง ยังไงกอตามคุณ
ตองหาโอกาสมาเก็บบรรยากาศ กับสถานที่ตรงนี้นะครับ
ทานตองเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟา Central ทางออก D2 เดินเทาไปยังตึก
The Central กอจะเห็นทางขึ้นบันไดเลื่อนนี้แลวครับ
เปดบริการทุกวัน
เวลานะครับ ชวงเรงดวน 06.00-10.00 เลื่อนลงอยางเดียวครับ
สวน 10.00-24.00 เปดใหเลื่อนขึ้นอยางเดียวครับ
ทานสามารถเยี่ยมชมสถาปตยกรรม ทีม
่ ีคุณคา ยานวั่นจั๋ย อันไดแก Hong Kong
Arts Centre และ Blue House
นอกจากนี้ทานยังสามารถเดินทางไปเที่ยวตามตึกสําคัญๆเชนตึก The Center, Two
International Finance Center, Exchange Square, HSBC, Bank of China,

3. เกาะเกาลูน
*** หากเอยถึงเกาะเกาลูน รับประกันไดเลยวา ทานที่เคยไปฮองกงแลว
จะตองรองออ เพราะวาชั้นกินชั้นเที่ยวที่เกาะแหงนี้นี่เอง เกาะนี้เต็มไปดวย
รานคา แหลงชอปปง สินคาแบรนเนมหลากหลายเกรด ภัตตาคารรานอาหาร
มากมาย และ โรงแรมที่พักหลายหลายสุดแลวแตใครชอบโรงแรมไหนเลือก
ไดตามใจตัวเอง ***
สถานที่เทีย
่ วที่สําคัญ
-

Langham Place
King Wah Centre
Ladies Market
Shanghai Street
Granville Road
Park Lane Shopper's Boulevard
Avenue of Star
A Symphony of Lights Multimedia Show
Knutsford Terrace
Wong Tai Sin Temple
Chi Lin Nunnery
Festival Walk
Chuen Kee Seafood Restaurant
Hong Kong Wetland Park

- Temple Street
- Nathan Road
- Lei Yue Mun Seafood Area
ทั้งหมดทั้งสิ้นขางตน เปนแคบางสวนกับประเทศฮองกงเทานั้น แค
หนากระดาษหนาเดียวเขียนไดไมหมด หากแตรอทุกทานเขาไปสัมผัส

" ลองแลวจะรู ลองแลวจะรัก ฮองกงครัง้ เดียวไมจบ "

