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Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars

11.00 น.
13.45 น.

พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าทีข่ องทาการเช็คอินตั ๋ว
บินลัดฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยเทีย่ วบิน EK 384 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ที่นัง่ 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นัง่ , มีบริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เจ้าหน้ าที่นาท่านตรวจคัดกรองโควิ ด RT-PCR ตามมาตราการคัดกรองของฮ่องกง ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B
จากนัน้ นาท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิ งหม่า ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนทีม่ ชี ่วงกลางยาวทีส่ ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก และใน
ปจั จุบนั อยู่ทอ่ี นั ดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้ บนมีเส้นทางรถวิง่ จานวน 6 ช่องทาง ส่วนชัน้
ล่างใช้สาหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสารองสาหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริม่ ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992
แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ อะเวนิ ว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ทีม่ กี ารประทับตราลายมือดาราทีเ่ คยประทับไว้ทบ่ี ริเวณพืน้ ย้าย
มาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ าตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กบั รอยพิมพ์ดาราโดยมีววิ ตึกริมอ่าว
วิคตอเรียเป็ นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

17.40 น.
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บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติม่ ซาขึน้ ชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ ก๋วยเตีย๋ วหลอด โจ๊ก เป็ นต้น (2)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิ สนี ยแ์ ลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพืน้ ที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอด
เวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิ สทิ ค พอยท์ จากนัน้ ไปสูบฉีด
อะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องปา่ ทีเ่ ต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดทีต่ ่นื เต้น
เข้าสูอ่ าณาจักรแห่งแฟนตาซี ทีซ่ ง่ึ คุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเ้ มาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและ
สิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้คอื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่ นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก เดิน
ท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ ต็มไปด้วยวัตถุโบราณทีส่ ร้างภาพลวงตา 3 มิติ สารวจพิพธิ ภัณฑ์ลกึ ลับทีซ่ ง่ึ วัตถุโบราณน่ าตื่นตาจากทัว่
โลกมามีชีวิต ต่ อ หน้ าต่ อ ตาใน มิ สทิ ค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่ อ งเรือ ชมเหล่ า บรรดาตุ๊ กตา
นานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก
ด้วยเสียงเครื่องดนตรีท่เี ป็ น เอกลักษณ์ ของแต่ ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ ละชาติไว้ โดยตุ๊ กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม
เสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่า

ลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจาชาติของไทย สนุ กกับเกมต่างๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี!้ ” จากนัน้ เชิญท่านสนุ กสนานกับ
เครื่องเล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ
พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขีย่ านพาหนะ
อันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ ย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D.
ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้ บั เหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูช้ วร้
ั ่ าย

สนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึน้ สวมใส่ แล้วเตรียม
ตัวสาหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครัง้ ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของ
ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะทีม่ คี วามทนทานสูง ระบบปญั ญาประดิษฐ์ และกระจกที่
ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสาหรับการบินขึน้ คุณจะได้ท่องฟากฟ้าทีต่ ่นื เต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองทีแ่ ปลกใหม่
ล่าสุดและสูงทีส่ ุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นันคื
่ อ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตั กิ ารของไฮดร้า
อยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสาหรับการต่อสู!้ ซึง่ แต่ละ
แห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกา
ฉบับย่อส่วนอย่างมีชวี ติ ชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อม
ด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์
วิคตอเรีย
ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงใน
เวลา 13.30 น. ของทุ ก วัน โดยสามารถชมขบวน
พาเหรดได้ท่ีเ มนสตรีท ยู เ อสเอ (ขึ้น อยู่ ก ับ สภาพ
อากาศ ณ วันนัน้ ๆ) ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่
ร่ ว มขบวนมากมายไม่ ว่ า จะเป็ น ตัว การ์ตู น ดัง อาทิ
Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the
Pooh ต า ม ด้ ว ย เ จ้ า ห ญิ ง แ ส น ส ว ย จ า ก นิ ท า น
หลากหลายเรื่ อ ง อาทิ Snow White, Rapunzel,
Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนต์ดงั อาทิ
The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ
ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟทีป่ ราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย*
** อิ สระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3

วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮ่องฮา – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิ ว – ช้อปปิ้ งจิ มซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติม่ ซาขึน้ ชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ ก๋วยเตีย๋ วหลอด โจ๊ก เป็ นต้น (3)
จากนัน้ นาท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิ มฮ่องฮา (Kun Im Temple Hung Hom)เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอ
พรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปกั รักษา เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873
ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กทีไ่ ม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมทีช่ าวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพร
กันแน่ นวัด ซึง่ ทางวัดจะจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซอง
แดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้แล้วใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา
เขียนจานวนเงินทีต่ ้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิง่ ดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ยพิธเี ดียวกัน ถ้าหากเราประสพความสาเร็จเมื่อมีโอกาสไป
ฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญได้ตลอดทัง้ ปี

นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน
ใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึง่ วัดแห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้า
หลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน

วิธกี ารอธิษฐานขอคู่ ขัน้ แรกก็ทานิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้ง
กดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทัง้ 2
ข้าง ค่อยๆ ทา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้อง
ตกใจว่ า จะท าได้ม ยั ้ เพราะบริเ วณด้า นข้า งจะรูป สาธิต วิธีก าร
อธิษฐานโดยละเอียดอีกครัง้
บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ
เทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จกั กันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพ
เจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอย
ทาหน้าทีจ่ ดรายชื่อคู่รกั จึงเชื่อกันว่าสมุดทีผ่ เู้ ฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รกั ทีจ่ ะได้รบั คาอวยพรให้อยู่คู่ กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตงั ้ จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อ
แชกง จากนัน้ ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย , สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปดั เปา่ สิง่ ชัวร้
่ ายออกไป และนาพาสิง่ ดีๆเข้ามา

ตานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็ นอีกหนึ่งวัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน สร้างมาตัง้ แต่ 300 ปี ก่อน ตาม
ตานานเล่ากันว่าได้มโี จรสลัดต้องการทีจ่ ะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรูเ้ ข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนาไปติดไว้ท่ี
หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทาการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนัน้ ช่วยขจัดสิง่ ชัวร้
่ ายทีก่ าลังจะเข้า
มา และนาพาสิง่ ดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ช้นึ เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็ นที่สกั การะบูชาเพื่อไม่ให้มสี งิ่ ไม่ได้
เกิดขึน้

21.00 น.
23.15 น.

ท่านเยีย่ มชม โรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัล
อันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแช
กง มาทาเป็ นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็ น จี้ แหวน กาไล เพื่อให้เป็ นเครื่องประดับ
ติดตัว และเสริมดวงชะตา
นาท่านชม ร้านหยก มีสนิ ค้ามากมายเกีย่ วกับหยก อาทิ กาไลหยก หรือสัตว์นา
โชคอย่างปี่ เสีย่ ะ อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้ เป็ นของฝาก หรือเป็ นของทีร่ ะลึก หรือนา
โชคแด่ตวั ท่านเอง
นาท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้า
แบรนเนมต่างๆ จากนัน้ อิ สระให้ท่านเต็มอิ่ มกับการช้อปปิ้ งย่านจิ มซาจุ่ยมักจะตัง้ ต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของ
ทัง้ เครือ่ งหนัง, เครือ่ งกีฬา, เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพืน้ เมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึก
อันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย
กันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดงั มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็ น COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบิ นที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

