
  

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26011 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดลียูนมุนสุดฟินส ์เมนูห่านย่างรสเลิศ 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมย่านชอ้ปป้ิง 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย 

RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL // ICLUB TO KWA WAN HOTEL          

DORSETT KWUN TONG HOTEL// KINGS HOTEL 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

06-08  มกรำคม 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

13-15 มกรำคม 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

   03-05 กุมภำพันธ ์ 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

10-12 กุมภำพันธ ์ 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

17-19 กุมภำพันธ ์ 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

24-26 กุมภำพันธ ์ 2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

03-05  มีนำคม  2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

04-06  มีนำคม  2566 24,555 24,555 21,555 5,000 

10-12  มีนำคม  2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

17-19  มีนำคม  2566 23,555 23,555 20,555 5,000 

24-26  มีนำคม  2566 23,555 23,555 20,555 5,000 
 

 

อตัราค่าบริการส าหรบั เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ. วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 6,500 บาท 

 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท  

ช าระท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง  

เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั (ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก) 
   

 



  

วนัแรก  กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง สนามบินเช็กแลปกอ๊ก 

10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข  10  

 แถว  U  เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทวัร์จำกทำงบริษัทคอยอ ำนวยควำม สะดวก

แก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง   

13.45 น. น าทุกท่านลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

17.40 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ (เวลำท้องถิ่นที่ฮ่องกง เรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณำปรับเวลำ

ของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) เมื่อเดินทำงถึงสนำมบินฮ่องกง ทางเจา้หนา้ที่จะท าการตรวจคดักรอง RT-

PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจ ากดัในสถานการณ ์COVID-19 หลังจำกนั้นจึงผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคน

เข้ำเมืองและตรวจรับสมัภำระในกำรเข้ำเมือง 

• น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อนัทนัสมัย ข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพำนแขวน

สองชั้นที่ยำวที่สุดในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่ำงฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอล

แอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนชั้นบนจะเป็นทำงให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่ำงเป็นเส้นทำงของเอม็ทีอำร์ (MTR) 

กับแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนซิงหม่ำนี้  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่ว

โลกอกีด้วย 

 

 

 



  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ห่านย่างรสเลิศ  ( 1 ) 

• จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเข้ำเช็คอินสู่ที่พักระดับมำตรำฐำนในจกลำงเมืองฮ่องกง พร้อมมอบอิสระท่ำนพักผ่อนตำม

อัธยำศัย ซ่ึงหำกท่ำนต้องกำรชมทัศนียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี หรือช้อปป้ิงยำมค ่ำคืน ท่ำนสำมำรถเร่ิมต้นช้อป 

ชิม ชิลล์ได้ตั้งแต่หน้ำโรงแรมเป็นต้นไป เนื่องจำกโรงแรมต้ังอยู่ใจกลำงย่ำนช้อปป้ิง 

พกัที่ ::  RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB TO KWA WAN HOTEL /    

DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สอง กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต – สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

 

 



  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะลันเตำซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของฮ่องกง “หมู่บา้นนองปิง”  โดยน ำท่ำนนั่ง 

กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ำมเขำหลำยลูกที่มีควำมยำวถึง 5.7 กโิลเมตร โดยเร่ิมข้ึนกระเช้ำจำกสถำนีตุง

ซุงมุ่งหน้ำไปยังปลำยทำงที่หมู่บ้ำนนองปิง เลื่อนผ่ำนทะเลจีนใต้และวนอุทยำนลันเตำเหนือ รวมระยะเวลำ 25 นำท ีจำก

มุมมองด้ำนบนขณะนั่งกระเช้ำลอยฟ้ำนั้น ท่ำนจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพของสนำมบินนำนำชำติฮ่องกง พร้อมชื่นชม

ทิวทัศน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกำะลันเตำ ที่เตม็ไปด้วยภูเขำและควำมเขียวขจีของป่ำไม้ ตั้งแต่จำกใจ

กลำงเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้ำนนองปิงเลยทเีดียว  ทั้งยังสำมำรถมองเหน็พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทบักลำงแจ้งองค์

ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย • จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนหมู่บ้ำนนองปิง ซึ่งจะมีร้ำนค้ำ ร้ำนขำยของฝำก ของที่ระลึก

ต่ำงๆ ตั้งอยู่เรียงรำยตลอดสองข้ำงทำง  แล้วมุ่งหน้ำต่อไปยังทำงขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่ง

ประดิษฐำนอยู่คู่กับวัดโป๋หลินมำเป็นเวลำช้ำนำน มีควำมสูงเหนือระดับน ำ้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้ ำงขึ้นจำกกำร

เช่ือมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่ำในกำรก่อสร้ำงกว่ำ 60 ล้ำนเหรียญ

ฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนฐำนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวำและแบพระหัตถ์ซ้ำยไว้บนตัก พระเนตรมองลงมำด้วยควำม

เป่ียมเมตตำอิสระ ณ บริเวณ หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง เที่ยวชมร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร บริเวณหมู่บ้ำนจ ำลองแห่งนี้  พบ

ควำมสนุกที่สำมำรถผสมผสำนระหว่ำงควำมเจริญ และวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่ำงลงตัว หรือเดินหำของอร่อยๆ กนิกม็ี

ให้เลือกมำกมำย โดยเฉพำะขนมหวำนขึ้นชื่อ “บวัลอยหยินหยาง”  บัวลอยที่ผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัวระหว่ำงงำด ำ 

(สดี ำ) กบักะท ิ(สขีำว) มำถึงแล้วต้องไม่พลำดที่จะล้ิมลอง 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่ห้ำง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์กำรค้ำในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของ

ฮ่องกง แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำนักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้ำนค้ำ  OUTLET ของเหล่ำแบรนด์ดัง

ทั้ งหลำยไว้อย่ำงครบครันกว่ำ 90 แบรนด์ อำทิเ ช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA OUTLET, ADIDAS 

OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, 

BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมำกมำย โดยยกขบวนกนัมำลดรำคำสูงสุดถึง 70% ให้ท่ำนได้เลือกช้อปอย่ำง

เตม็อิ่ม 

*** อิสระอาหารเที่ยง เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ** 



  

 

• จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”  อำณำจักรสวนสนุกอันย่ิงใหญ่ของ

ฮ่องกงท่ำนจะได้พบกับเคร่ืองเล่นอันทนัสมัยและสุดสนุกที่สุด ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได ้ เพียบพร้อมด้วย

กจิกรรมและควำมบันเทงิมำกมำย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกำะลันเตำ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเร่ิมต้นของถนนแห่งกำรเดินทำงย้อนเวลำสู่ช่วงต้น  

ศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรัฐอเมริกำ เรำจะพบกบัขบวนพำเหรดเพื่อนชำวดีสนีย์

ที่โปรดปรำนอย่ำง มิกกี้ เมำส์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟ่ี ที่มำร่วมเต้นระบ ำอย่ำงสนุกคร้ืนเครงกบัวงดนตรี

มำร์ชและเหล่ำนักเต้นที่เตม็ไปด้วยควำมร่ำเริงและเบิกบำน ระหว่ำงทำงนั้นกจ็ะมีร้ำนช้อปป้ิงอนัเกไ๋กใ๋ห้ได้

เลือกสรรของที่ระลึกและของฝำกพิเศษๆจำกดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมำกกว่ำ 4,000 รำยกำร เป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอลล์

และทำงรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพำคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่ำงเพลิดเพลิน  

ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนำนกับเคร่ืองเล่นแนวโลกอนำคตอันทันสมัย  น ำเสนอ 

เร่ืองรำวของโลกอนำคตที่เตม็ไปด้วยควำมตื่นตำตื่นใจกับนิยำยวิทยำศำสตร์และกำรผจญภัยในอวกำศ โดย

ทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยำกำศของ “อินเตอร์กำแลคติก สเปซพอร์ต” 

หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่ำงกำแล็คซี่ที่ในนั้น ไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำและสถำนที่ต่ำงๆ ล้วนแต่มี

หุ่นยนต์ ยำนอวกำศและดำวเครำะห์ล่องลอยอยู่ไปมำ นอกจำกนี้ทูมอโรว์แลนด์ยังมีโลกอวกำศแห่ง  “สเปซ 

เมำเท่น” ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำไปได้ในเวลำเพียงอึดใจเดียว กำรขับจำนบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” 

และกำรต่อสู้กนัแบบดุเดือดใน “บัซ ไลทเ์ยียร์ แอสโตร บลำสเตอร์ 

แฟนตำซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองกำร์ตูนดิสนีย์ ตื่นตำตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยำย 

ดินแดน แห่งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยำกำศของเมืองที่จ ำลองมำจำกในกำร์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับ

เร่ืองรำวอมตะของ“ช้ำงน้อยดัมโบ้” งำนเล้ียงน ำ้ชำของคนท ำหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้ เมำทต์ัวกำร์ตูน

อมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษ งำนนี้ ต้องไม่พลำดกบักำรสนุกสนำนกับภำพยนตร์ 3a Cups) รวมถึงม้ำหมุน จำก

เร่ืองซินเดอรเลลำและ“กำรผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจำกนี้ ในแฟนตำซีแลนด์ยัง



  

มี “แฟนตำซีกำร์เด้น” ซึ่งเป็นสถำนที่น่ำสนใจที่ออกแบบมำเป็นพิเศษส ำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพำะ

โดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกำสได้พบกบักำร์ตูนตัวโปรดมำกมำยอำท ิมิกกี้  เมำส์, มินนี่ เมำส,์ วินนี่ เดอะพูห์,และ

เหล่ำเพื่อนพ้องชำวกำร์ตูนดิสนีย์มำกมำย 

แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)  ดินแดนแห่งกำรผจญภัยอันน่ำตื่นเต้น สัมผัสควำมเร้ำใจ

กับ กำรผจญภัยในป่ำลึกลับของเอเชียและแอฟริกำ ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเร่ิมต้นกำรผจญภัยบนเรือส ำรวจที่ล่องไปตำมแม่น ำ้สำยใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์

แลนด์ผ่ำนป่ำลึกลับ ที่ทุกโค้งน ำ้จะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้ำงควำมต่ืนเต้นต่ำงๆรออยู่เพื่อสร้ำงควำมสนุกให้กับ

ผู้ที่เข้ำไปเยือน ไม่ว่ำจะเป็น ฝูงช้ำงที่เล่นน ำ้อย่ำงสนุกสนำน  ตื่นเต้นกับกำรผจญภัยกับสัตว์ป่ำนำนำชนิด, 

หรือท่ำนจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ำมแม่น ำ้แห่งกำรผจญภัยไปยังเกำะทำร์ซำนในใจกลำงของแอดเวนเจอร์

แลนด์ เมื่อท่ำนมำถึงไต่ขึ้นไปตำมขั้นบันไดไม้ที่สร้ำงจำกชิ้ นส่วนเรืออับปำงและข้ำมสะพำนแขวนไปสู่บ้ำน

ต้นไม้กลำงป่ำดิบของทำร์ซำน Tazan’s Tree House  

ทอยสตอร่ีแลนด์ (TOY STORY LAND) มีเคร่ืองเล่นชนิดใหม่มำเสิร์ฟควำมสนุกสนำน เช่น RC 

RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP 

และคำแร็กเตอร์ พระเอกของเร่ือง WOODY  ยืนต้อนรับท่ำนที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันตก พร้อมด้วย TOY 

SOLDIER 3 คนคอยค ำสั่งจำกวู้ดดี้  และ ไดโนเสำร์ REX ยืนต้อนรับท่ำนที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันออก   

กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้ำงสรรค์พิเศษสุดเฉพำะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่ำนั้น เปิดโลก

ตะวันตก ร่วมผจญภัยหลำกหลำยทศิทำง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรำงตะลุยขุมทองแดนเถื่อน 

“รัน อเวย์ มำยน์ คำร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกำะให้แน่น!!!  คร้ังแรกกับโคสเตอร์ภำคพื้ นดิน

หลำกหลำยทิศทำง รำยรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตำ  เล้ียวเลำะผ่ำนโตรกธำรน ้ำพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” 

(GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทอืนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมำเย่ียมบ้ำนช่ำงตีเหลก็ หลบสำยน ำ้ที่สำดส่ำย และ

ร้ำนของแห้งที่กลำยเป็นร้ำนของเปียก ร่วมเฮฮำจ้องหำเพื่อนใหม่ เลง็ให้แม่น แล้วพ่นสำยน ำ้จำกเคร่ืองสูบลม

ของช่ำงตีเหลก็ สนุกสนำนกนัแบบเยน็ฉ ่ำ จำกนั้นพบกบักำรต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กบัเพื่อนที่แสนวิเศษ  

มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้ำน่ำรัก และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้ำ และ เคไนย์   

มิสทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่ำนสวนหย่อมที่เตม็ไปด้วยวัตถุโบรำณที่สร้ำงภำพลวงตำ 

3 มิติ "กำร์เด้น ออฟ วันเดอร์ส" (Garden of Wonders) ส ำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบรำณน่ำตื่นตำจำก

ทั่วโลกมำมีชีวิตต่อหน้ำต่อตำท่ำน  "มิสทคิ แมนเนอร์" (Mystic Manor) 

***อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นไดอ้ย่างเต็มอิ่ม*** 

พกัที่ ::  RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB TO KWA WAN HOTEL /   

           DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



  

วนัที่สาม ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพลสัเบย ์– โรงงานจิวเวอร่ี – วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน 

                    ชอ้ปป้ิงเลดี้ มาเก็ต – สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 3 ) 

• น ำท่ำนเดินทำงข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ำ้ทะเล 

จำกจุดนี้  ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพอนังดงำมของตึกพีคทำวเวอร์ อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด 

ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำงชัดเจน ตื่นตำตื่นใจกบัตึกระฟ้ำที่สงูตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตำม

หลักฮวงจุ้ย อำทิ ตึกเซ็นทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นน ำของฮ่องกง พร้อมทั้ง

ถ่ำยภำพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณ

เดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มำดำมรุสโซ  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มี

ชื่อเสยีงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้ำเย่ียมชมอกีด้วย (ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) 

 

 

• จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เร่ิมต้นขอพรกับ “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่องกงเชื่อว่ำ

ศักด์ิสทิธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำมประณีตงดงำมต้ังอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกบั “เจ้ำแม่ทบัทมิ” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และขอให้กำรเดินทำงทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสักกำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ  “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เชื่อกันว่ำ หำกใคร

ได้มำสัมผัสองค์ท่ำนจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ในกระเป๋ำของ

ตัวเอง เสมือนเป็นเคลด็ว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำงองค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่

กระเป๋ำของตัวเองอีกคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอพร “องค์สังกัจจำย(องค์ 

Baby Buddha) ” จะประสบควำมส ำเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซึ่งชำวฮ่องกงเชื่อกันว่ำกำรข้ำม

สะพำนนี้ จะสำมำรถต่ออำยุได้ เมื่อข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้ำมำกมำย หนึ่งใน

นั้นคือ “องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือท่ำนถือหนังสอืเล่มใหญ่ ข้ำงๆ

องค์ท่ำนจะมีหินสีด ำก้อนโต ให้อธิษฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหินเชื่อว่ำจะน ำพำให้พบคู่  ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อ ไหว้

ขอพรองค์ท่ำนแล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน 



  

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเย่ียมชมโรงงานจิวเวลร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยกำรย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมำท ำเป็น

เคร่ืองประดับ อำท ิจี้  แหวน ก ำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในกำรส่งเสริมดวงชะตำและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทะเลซีฟู้ดลียูนมุน ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 

 

 

 

 

 

 

• จำกนั้นน ำท่ำนสู่วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง ที่ประชำชน

ให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ำนในศำลมีรูปป้ันสงูใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็นเทพประจ ำวัดแห่งนี้  เชื่อว่ำมีควำม

ศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป และวัดแห่งนี้  ยังเป็นสถำนที่ที่

นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่เบื้องหน้ำรูป

ป้ันของท่ำน แล้วอธษิฐำนขอพรพร้อมกบัมองหน้ำท่ำน อย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกนั้นท ำพิธีหมุน กังหันแห่งโชคชะตำ หรือที่เรียกว่ำ "กังหันน ำโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ เข้ำมำในชีวิต โดย

ควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้  

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 



  

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นที่รบัรูท้ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมประสงค์ 

• จำกนั้นน ำท่ำนนมัสกำร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อกีหนึ่งวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง ซึ่งมีเทพผู้ขึ้นชื่อ

ในกำรดูแลรักษำโรคภัยไข้เจบ็ ช่วยเหลือเร่ืองสุขภำพพลำนำมัยของเรำและคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะพบกับผู้คนมำกมำยที่

น ำธูป พร้อมกับของมำสักกำระและแก้บนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีอีกหนึ่งจุดสักกำระที่ส ำคัญและเป็นที่นิยม

ส ำหรับกำรขอพรเร่ืองควำมรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าดา้ยแดง ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพ

อำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพเจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว และมีด้ำยสแีดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวิธกีำรไหว้ขอพรเทพ

เจ้ำหยกโหลว ให้เร่ิมท ำนิ้ วส ำหรับสอดด้ำยแดง โดยจะมีป้ำยก ำกับบอกวิธีกำรตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร ที่ส ำคัญห้ำม

ปล่อยด้ำยหลุดมือเดด็ขำดจนกว่ำจะเสรจ็พิธี 

• จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำวัยรุ่น เลดี้ ส ์มาร์เก็ต ให้อิสระท่ำนเลือกซื้ อสินค้ำตำม

อัธยำศัย ตลำดแห่งนี้ มีลักษณะคล้ำยกับตลำดไนท์มำร์เกต็ของเมืองไทยเรำนั่นเอง ถือเป็นแลนด์มำร์คที่เหล่ำแฟชัน

นิสต้ำโปรดปรำน โดยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในถนนแต่ละสำยจะมีร้ำนค้ำตั้งอยู่เรียงรำยซึ่งจะขำยสินค้ำใน

กลุ่มเดียวกนั เช่น เสื้อผ้ำ, กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองส ำอำง ฯลฯ ซึ่งท่ำนยังสำมำรถต่อรองรำคำได้อกีด้วย 

 

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

21.00 น. ออกเดินทำงกลับโดย สายการบินเอมิเรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 

บริการอาหารเช็ทใหญ่พรอ้มเคร่ืองดืม่ไวน ์ เบียร ์ น ้าอดัลมบนเคร่ือง 

23.15 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมูิ 

ผูโ้ดยสารขาเขา้ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

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