
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25801 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 



 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars    

BEST WESTERN 
GRAND HOTEL, 
HONGKONG หรือ
เทียบเท่า  

2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน    

BEST WESTERN 
GRAND HOTEL, 
HONGKONG หรือ
เทียบเท่า  

3 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ -  วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิม
ซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ     



 
 

 
 
 

 
 

BKK       HKG HKG       BKK 

  
EK384 13.45 17.40 EK385 21.00 23.15 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

13 – 15 มกราคม 2566 20,990 20,990 17,990 4,500 

14 – 16 มกราคม 2566 20,990 20,990 17,990 4,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ท่าน ** 
หมายเหตุ: หากลกูค้าไมป่ระสงค์จะเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ  2,000 บาท 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี  
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน Emirates Airline (EK) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 



 
 

 
Day1    สนามบินสุวรรณภูม ิ– Avenue of Stars 

11.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES  พบเจ้าหน้าท่ีของทำการเช็คอินตั๋ว 
13.45 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั่ง 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  เจ้าหน้าที่นำท่านตรวจคัดกรองโควิด RT-PCR ตามมาตราการคัดกรองของฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการตรวจ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B 
จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่
อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนช้ันล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 
ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)   
นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ท่ีบริเวณพื้น ย้ายมาไว้บน
ขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉาก
พร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Day2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (2)   
นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพ้ืนท่ี 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์
แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอด
เวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟน
ตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ 
ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE 
MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดช่ือก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่
สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควร
พลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการ
เคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของ
แต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละชาติ และอย่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น
ในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ  
 
พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอัน
ทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ 
Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ช่ัวร้าย  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อน
แมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision 
ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็ม
ตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้
พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยี
ล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี ้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มี
ความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่
ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้น คุณจะได้
ท่องฟากฟ้าที่ตื ่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่
แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – 

Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละ
แห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ 
และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย 

 ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 
13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมน
สตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชม
และเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็น
ต ัวการ ์ต ูนด ั ง  อาทิ  Mickey mouse, Minnie mouse, 
Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจาก
นิทานหลากหลายเรื ่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The 
Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 
ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 
2-3 ทุ่ม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่
เอื้ออำนวย* 
 
 

  ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Day3 วัดเจ้าแมก่วนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (3)   
จากนั้นนำท่านไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้า
แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัด
ขนาดเล็กท่ีไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ซึ่งทางวัดจะ
จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้า
องค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้แล้วใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย 
ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญได้ตลอดทั้งปี 

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่
เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ
เทพหวังต้าเซียน 
 



 
 

 
 
วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกด
ปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง 
ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่า
จะทำได้มั ้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดย
ละเอียดอีกครั้ง 
 
บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้า
หยกโหลว หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้าแห่งความ
รัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่ จะได้
รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 
จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกัน
ว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 



 
 

 
 

ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนาน
เล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน 
ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งช่ัวร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ
มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น 
ท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับ
เยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็น
เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริม
ดวงชะตา 
นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชค
อย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่
ตัวท่านเอง  

   นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อป
ปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื ่อ OCEAN 
TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมาย
ให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.00 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินที่ EK 385 
23.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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