
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
10.00 น. พร้อมกันท่ี  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ โดย  

17.40 น. เดินทางถึง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

แหล่งช้อปปิ้ งท่ีเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยท่ีมี

เอกลักษณ์แปลกตา รวมท้ังตลาดเก่าแก่ท่ีสะท้อนเสน่ห์ และวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน ถือเป็นหนึ่งใน

ย่านยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนต้องแวะเวียนมา มีร้านสวยๆ บาร์เท่ห์ๆ หลบซ่อนตัวอยู่

มากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้ อผ้า และของ

กระจุกกระจิกให้ได้เลือกซื้อมากมาย  

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลด้ีมารเ์ก็ต 

                                                                                                                                       (-/-/-)

                                                                          



 

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

  สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

แบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้

ค าแนะน าในการเดินทางท่องเท่ียว 

วันที่สอง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศยั (ไม่มบีรกิารรถรบัส่ง) หรอืเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนยี์แลนด์ 

                                                                                                                        (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล ์    
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 

สวนสนุกชื่อดังของโลกท่ีมีท้ังเคร่ืองเล่น การแสดงโชว์ 

ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กท่ีคุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์

แลนด์จะแบ่งเคร่ืองเล่นออกท้ังหมด 7 โซนด้วยกัน คือ  

• Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเม่ือเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีท้ัง

ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 

• Tomorrowland เป็นโซนเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต 

• Fantasyland เป็นเคร่ืองเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จ ากัดความสูง 

• Adventureland เป็นเคร่ืองเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งท้ังหมด  

• Toy Story Land เป็นโซนของเคร่ืองเล่นท่ีเป็นธีมการ์ตูนเร่ือง Toy Story โดยเฉพาะ 

• Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ 

• Mystic Point เป็นโซนของเร่ืองราวลึกลับ 

• Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ 



 

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ท่ีปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการ

จุดพลุ และโชว์ม่านน้าสุดอลังการ มีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืน

ของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเร่ือง 

The Lion King 

 

แนะน าสถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

   

- Facade ถ่ายรูปกับบิลบอร์ดยักษ์ จอ LED สูง 6.5 เมตร ซึ่งน าเสนองานศิลป์บนแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลขนาดใหญ่ท่ีสื่อสารกับผู้คนได้แบบเรียลไทม์  



 

- M+ พิพิธภัณฑ์ภาพสมัยใหม่  ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (Hong Kong Palace 

Museum) ท่ีเพิ่งเปิดตัวไปเม่ือต้นปี 2565 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ท่ีน าเสนอศิลปะ และ

วัฒนธรรมจีน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แนวร่วมสมัยแห่งแรกในเอเชีย 

- The Peak บนยอดเขา วิคตอเรีย พีค จุดชมวิวมุมสูงแบบพารามายอดฮิต อันเป็นไฮไลท์ของ

การท่องเท่ียวฮ่องกง  

- Sky100 จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง อยู่บนชั้น 100 ของตึก International Commerce 

Centre (ICC) สามารถชมวิวเมืองฮ่องกงท้ังฝ่ังเกาลูน เกาะฮ่องกง เกาะลันตาได้ 360 องศา  

- Ngong Ping 360 นั่งกระเช้าชมวิวข้ามผ่านทะเลสีครามเพื่อข้ึนไปนมัสการ พระใหญ่เทียน

ถานแห่งวัดโป่หลิน  

- Avenue of Stars จ าลองมาจาก Hollywood Walk of Fame ท าให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อ

หนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” 

- A Symphony of Lights การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดย่ิงใหญ่ริมอ่าววิคตอเรีย มองเห็นตึก

สูงระฟ้ากว่า 40 ตึกท้ังฝ่ังฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปิดไฟข้ึนอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะ

ยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงท่ีเปิดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ 

   

- The Hong Kong Observation Wheel แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของฮ่องกง ชมวิวอ่าววิคตอเรีย

มุมสูงจากชิงช้าสวรรค์ท่ีระดับความสูง 60 เมตร ในบริเวณท่าเรือ Central Pier No.9 บนฝ่ัง

ฮ่องกง 

- Hollywood Road เท่ียวย่านตึกเก่า ถนนฮอลลีวูด หนึ่งในย่านเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกง สองข้าง

ทางจะรายล้อมไปด้วยตึกสมัยโบราณ มีสตรีทอารต์เท่ๆ ตกแต่งอยู่ตามมุมต่างๆ แถมยังมี

ร้านอาหาร และร้านค้าขายของเก่า ให้เลือกซื้อกันอีกด้วย 

- Yick Fat Building ถ่ายรูปเช็คอินไม่ซ้าใครกับตึกในหนัง Transformer อันโด่งดัง แนะน าว่า

ให้ลองถ่ายรูปในมุมท่ีเงยหน้ามองข้ึนท้องฟ้า แล้วจะพบกับภาพตึกสูงท่ีล้อมรอบตัวเป็น

สี่เหล่ียม 

- Hong Kong Tram สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ลองนั่งรถรางท่ีเป็นเอกลักษณ์แห่งเกาะฮ่องกง 

มี 2 ชั้นมาพร้อมรูปลักษณ์ท่ีค่อนข้างย้อนยุค โดยแต่ละตู้โดยสารจะมีสีสันและลวดลายท่ี



 

สะดุดตามาก จุด Check Point ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จักได้แก่ ย่าน Central, Wan Chai, 

Causeway Bay, Sheung Wan เป็นต้น 

    

เส้นทางที่แนะน า → เร่ิมต้นจากสถานี Central ว่ิงออกไปนอกเมือง หากต้องการจะลง แนะน าให้

ลงตรงสถานีรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถรางส าหรับผู้ใหญ่ อยู่ท่ี 2.6 HKD หรือประมาณ 10 กว่าบาท

เท่านั้น ราคาเดียวตลอดสายถือว่าถูกมากส าค่าครองชีพในฮ่องกง 

  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

วันที่สาม เจ้าแม่กวนอิม รพีัสลเ์บย์ • วัดหวังต้าเซยีน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก  

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล ์    
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 

จากนั้น  น าท่านสู่ ท่ีต้ังของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพท่ีชาวฮ่องกงให้ความเคารพ

นับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาท้ังสิ้น เร่ิมต้นด้วยการ 

 เป็นเคล็ดลับท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของ

เข็มนาฬิกา ซึ่งจะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนท่ีจะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชค

ลาภได้ด้วยการ เพื่อให้มีแต่ความโชคดี จากนั้นน าท่าน

สักการะขอพร  เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิมากๆ โดยเฉพาะท่ี

วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีค าร่าลือมาต้ังแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะ

ขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ.. 

จากนั้นให้ไปไหว้ขอพร เป็นองค์ท่ีสอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง 

และไหว้ขอพรโชคลาภจาก เป็นเทพเจ้าท่ีให้โชคลาภ และความม่ังมีเงินทอง 

ความร่ารวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้อง

ทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย 



 

น าท่าน 

เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมี

อายุยืนเพิ่มข้ึน 3 ปี ถ้าข้าม

แล้วห้ามเดินย้อนกลับไป

เด็ดขาด เพราะคนฮ่องกง

เชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี 

ส าหรับคนโสดจะเลือกขอ

พรกับ 

 ให้เอามือลูบท่ีบริเวณหินสีด า พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับ

พลังฮวงจุ้ยจาก  ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 

เดินทางไปยัง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ีย่ิงใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า ..

พระหวังต้าเซียนมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. น าท่าน

สักการะ บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้าน

สุขภาพ ท่ีลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี  

ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นย ามากๆ ในการท านายอนาคต  

 

 



 

 

วิธกีารไหว้ขอพรองค์หวังต้าเซยีนท่ีถูกวิธ ี

 

 

 

   



 

 

น าท่านเข้าสักการะ เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะน าพาโชคลาภมาให้ เล่ือง

ลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ี

ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เร่ิม

จากการไหว้ขอพร และต้ังจิตอธิษฐานด้านนอก น าธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติกส าหรับ

สวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้

เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพ

เจ้าไฉ่ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 

รอบ ขณะท่ีเดินผ่านแต่ละองค์ให้

ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง เม่ือเดินจน

ครบให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง 

บอกชื่ อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี 

ท่ีมาไหว้ท่าน ต้ังจิตอธิษฐานขอพรมองไปท่ีใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทอง

เป็นของท่ีระลึกให้คนละ 1 อัน  



 

นอกจากนี้ ยังเป็นวัดท่ี

ใครหลายๆ คนนิยม

มาขอพรกับเทพเจ้า

ด้ายแดง  “เทพเจ้า

หยุคโหลว”  ห รือ ท่ี

รู้จักกันในนามเทพเจ้า

แห่ง จันทรา  ห รือ  ผู้

เฒ่าแห่งดวงจันทร์  

(The Old Man from 

The Moon) ท่ี โด่งดัง

เร่ืองการขอเนื้อคู่สุดๆ อีกจุดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมส าหรับคนโสดท่ีอยากมีคู่ บริเวณรูปปั้ น 

ซึ่งเชื่อกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่องความรกั ด้านข้างมีรูปปั้ น

เจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรอืมคีวามรกัที่

มั่นคงและยืนยาว..  

 

 

..เดินไปหยิบด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ 

แล้วก็ท านิ้วตามในภาพ 

ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและ

ผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนที่เดินไปขอพร

เท่านั้น..



 

น าท่านเยี่ยมชม ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมา

ท าเป็นเคร่ืองประดับ อาทิ จ้ี  แหวน ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวง

ชะตาและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว และน าท่านชม 

มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างปี่ เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อ

เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตัวเอง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เป็นหนึ่งในวัด

ยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดท่ีประชาชนชาวจีน

ให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นท่ีร่าลือถึง

ความศักด์ิสิทธ์ิ ในเร่ืองของกังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไม่ดี

ออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” 

ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าท่ีของทางวัดจ าหน่ายธูป และ

เคร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือได้ธูปแล้วน าไปให้เจ้าหน้าท่ีจุดธูปท่ี

ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ท่ีมา

ท าบุญคร้ังนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อท าให้เกิดสิริ

มงคล ช่วยปัดเป่าเร่ืองร้ายๆ ออกไป  

วิธกีารไหว้ขอพรองค์แชกงทีถู่กวิธ ี

 

 

 



 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก  

21.00 น.         ออกเดินทางสู่ โดย  

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (EK) 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

31 มนีาคม - 02 เมษายน 2566 14,999 14,999 13,999 5,000 

12 - 14 เมษายน 2566 21,999 21,999 20,999 5,000 

13 - 15 เมษายน 2566 22,999 22,999 21,999 5,000 

14 - 16 เมษายน 2566 21,999 21,999 20,999 5,000 

15 - 17 เมษายน 2566 20,999 20,999 19,999 5,000 

21 - 23 เมษายน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

28 - 30 เมษายน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

29 เมษายน -  01 พฤษภาคม 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

                                                      



 



 



 



 



 



 



 



 

 


