
                 
 

 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดลียูนมุนสุดฟินส ์เมนูห่านย่างรสเลิศ 



                 
 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

PRUDENTIAL HOTEL // THE KOWLOON HOTEL                      

HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

6-8  มกรำคม 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

13-15 มกรำคม 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

   3-5 กุมภำพันธ ์ 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

10-12 กุมภำพันธ ์ 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

17-19 กุมภำพันธ ์ 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

24-26 กุมภำพันธ ์ 2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

3-5  มีนำคม  2566 25,555 25,555 20,555 8,000 

10-12  มีนำคม  2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

17-19  มีนำคม  2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

24-26  มีนำคม  2566 24,555 24,555 19,555 8,000 

 

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

 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท  

ช าระท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง  

เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั (ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก) 
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10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว  U 

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทัวร์จำกทำงบริษัทคอยต้อนรับและอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง 

13.45 น. น ำทุกท่ำนลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

17.40 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง 

• น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพำนแขวน

สองช้ันที่ยำวที่สุดในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เช่ือมต่อระหว่ำงฮ่องกงอินเตอร์เนช่ันนอล

แอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนช้ันบนจะเป็นทำงให้รถยนต์วิ่ง ส่วนช้ันล่ำงเป็นเส้นทำงของเอม็ทีอำร์ (MTR) 

และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำนี้  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของ

คู่รักทั่วโลกอกีด้วย 



                 
 

 

• จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพ่ือชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึ่งเป็นกำรแสดงแสง ส ี

เสยีง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สดุในโลกที่ถูกบันทกึโดย “กนิเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่งฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 

40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ใน

เวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารห่านย่างรสเลิศ ( 1 ) 

  

• จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเข้ำเชค็อนิสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดำว ใจกลำงเมืองฮ่องกง พร้อมมอบอสิระท่ำนพักผ่อนตำม

อัธยำศัยเนื่องจำกโรงแรมตั้งอยู่ใจกลำงย่ำนช้อปป้ิง ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี หรือเดินช้อป

ป้ิงยำมค ่ำคืนได้ตั้งแต่หน้ำโรงแรมเป็นต้นไป 

ฮ่องกงพกัท่ี :: PRUDENTIAL HOTEL / THE KOWLOON HOTEL หรือ  

        HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL เท่านั้น 

 

วนัท่ีสอง สวนสนุกดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

• จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝนั “HONG KONG DISNEYLAND” อำณำจักรสวนสนุกอนัยิ่งใหญ่

ของฮ่องกง พบกับเคร่ืองเล่นอันทนัสมัยและสนุกที่สุด ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด เล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ พร้อมด้วยกจิกรรม

และควำมบันเทงิมำกมำย ที่ถูกเนรมิตข้ึนบนเกำะลันเตำ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เร่ิมต้นกำรเดนิทำงย้อนเวลำสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่

ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกบัขบวนพำเหรดผองเพ่ือนชำวดิสนีย์ที่มำร่วมเต้นระบ ำกบัวงดนตรีมำร์ช

และเหล่ำนักเต้นที่เตม็ไปด้วยควำมร่ำเริง ระหว่ำงทำงกจ็ะมีร้ำนช้อปป้ิงให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกจำกดิสนีย์

แลนด์ซึ่งมีมำกกว่ำ 4,000 รำยกำร และยังเป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอลล์และทำงรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกีด้วย 

ทูมอโรวแ์ลนด์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ล่ำสุด Ant-Man and The Wasp: 

Nano Battle จัดเตม็ควำมสนุกกับเคร่ืองเล่นสุดล ำ้สมัยที่จะแปลงร่ำงคุณให้ตัวเลก็เท่ำมด!! เพ่ือร่วมภำรกิจ

กับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่ำง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพ่ือต่อสู้จำกกำรบุกโจมตีของเหล่ำวำย

ร้ำยจำกองค์กรไฮดรำที่ต้องกำรมำขโมยปฏิกรณ์อำร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตำร์กที่เกำะเกำลูน และ

ต้องกำรจะโจมตีเพ่ือเอำ Data Core ซึ่ งเป็นที่ เก็บข้อมูลลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไป

ด้วย งำนนี้  Iron Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกคุณด้วยเช่นกนั! 

แฟนตาซีแลนด ์(FANTASY LAND) ตื่นตำตื่นใจกบัเมืองแห่งเทพนิยำย ดินแดนแห่งนี้ ล้วนเตม็ไปด้วย

สีสันและบรรยำกำศของเมืองที่จ ำลองมำจำกกำร์ตูนดิสนีย์ สนุกกับเร่ืองรำวอมตะของ “ช้ำงน้อยดัมโบ้” งำน

เลี้ ยงน ้ำชำของคนท ำหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกี้ เมำท์ ตัวกำร์ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุกสนำนกับ

ภำพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกับม้ำหมุนจำกเร่ืองซินเดอเรลลำ รวมถึง “กำรผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” 

นอกจำกนี้ยังมี “แฟนตำซีกำร์เด้น” ที่ออกแบบมำเป็นพิเศษส ำหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพำะอกีด้วย 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) สัมผัสควำมเร้ำใจกับกำรผจญภัยในป่ำลึกลับของเอเชีย

และแอฟริกำ ในดินแดน “จังเกลิ ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งจะเร่ิมต้นกำรผจญภัยบนเรือส ำรวจ

ที่ล่องไปตำมแม่น ำ้สำยใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่ำนเส้นทำงป่ำที่ทุกโค้งน ำ้จะมีสิ่งลึกลับคอย

สร้ำงควำมตื่นเต้นให้กบัผู้ที่เข้ำไปเยือน ไม่ว่ำจะเป็น ฝงูช้ำงที่ก ำลังเล่นน ำ้อย่ำงสนุกสนำน  ตื่นตำตื่นใจกบักำร

ผจญภัยกับสัตว์ป่ำนำนำชนิด หรือท่ำนจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ำมแม่น ำ้แห่งกำรผจญภัยไปยังเกำะทำร์ซำน

ในใจกลำงของแอดเวนเจอร์แลนด์ แล้วไต่ขึ้นไปตำมขั้นบันไดไม้ที่สร้ำงจำกช้ินส่วนเรืออบัปำงและข้ำมสะพำน

แขวนไปสู่บ้ำนต้นไม้กลำงป่ำดิบของทำร์ซำน “Tazan’s Tree House” 

ทอยสตอร่ีแลนด ์(TOY STORY LAND) สนุกสนำนกับเคร่ืองเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER 

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

พระเอกของเร่ือง “WOODY” ที่รอต้อนรับท่ำนอยู่ที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นำยที่รอ

รับค ำสั่งจำกวู้ดดี้  รวมถึงไดโนเสำร์ REX ที่ยืนต้อนรับท่ำนอยู่ที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันออก 

กริซลีย ์กลัช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพำะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่เดียวในโลกเท่ำนั้น!! ผจญภัยไป

กับรถรำงตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “บิ๊ก กริซลีย์ เมำท์เทน รันอะเวย์ ไมน์ คำร์ส (Big Grizzly Mountain 

Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภำคพ้ืนดินหลำกหลำยทิศทำง รำยรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตำ  เลี้ ยวเลำะ

ผ่ำนโตรกธำรน ำ้พุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพ้ืนดิน แล้วมำเย่ียม

บ้ำนช่ำงตีเหลก็ ร่วมเฮฮำจ้องหำเพ่ือนใหม่ เลง็แล้วพ่นสำยน ำ้จำกเคร่ืองสบูลม สนุกสนำนกนัแบบเยน็ฉ ่ำ  



                 
 

มิสทิค พอยท ์(MYSTIC POINT) สัมผัสควำมลึกลับของคฤหำสน์หรู “Mystic Manor” โดยกำรนั่งรถ

ส ำรวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพ่ือชมของสะสมของลอร์ดเฮนร่ี มิสทคิ โดยมีเจ้ำลิงน้อย 

Albert เป็นผู้น ำทำงเข้ำสู่โลกแห่งกำรผจญภัย ต่อด้วยกำรเดินส ำรวจในสวนหย่อมที่เตม็ไปด้วยวัตถุโบรำณที่

สร้ำงจำกภำพลวงตำ 3 มิติ “การเ์ดน้ ออฟ วนัเดอร”์ (Garden of Wonder) 

***ห้ามพลาด!! ในเวลา 13.15 น. ท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดชุด FLIGHTS OF FANTASY 

PARADE ท่ียกทพัขบวนเจา้หญิง มิกกี้ มินนีแ่ละเหล่าผองเพือ่น รวมถึงคาแร็กเตอรจ์ากพิกซาร ์มาเริงร่า

เตน้ระบ าเพือ่สรา้งสีสนัและทกัทายกบัเหล่าแฟนคลบัของพวกเขากนัอย่างใกลชิ้ด*** 

***อิสระอาหารเที่ยง-เย็น เพือ่ใหท่้านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเครื่องเล่นไดอ้ย่างเต็มอ่ิม*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั*** 

ฮ่องกงพกัท่ี ::  PRUDENTIAL HOTEL / THE KOWLOON HOTEL  หรือ  

         HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL  เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสดุ)– อ่าวรีพลัสเ์บย ์– โรงงานจิวเวลร่ี 

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงเลดี้ มารเ์ก็ต – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง  ( 3 ) 

 • หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำง ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม น ำท่ำนชมทศันียภำพของฮ่องกง 

 ณ จุดชมวิวที่สงูที่สดุของฮ่องกงกบัควำมสงู 396 เมตรเหนือระดับน ำ้ทะเล จำกจุดนี้  ท่ำนสำมำรถเหน็ควำมอันงดงำม

ของตึกพีคทำวเวอร์ อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำง

ชัดเจน ตื่นตำตื่นใจกับตึกระฟ้ำที่สงูตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำทิ ตึกเซน็ทรัลพลำซ่ำ ตึก

ไชน่ำแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจช้ันน ำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ำยภำพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือก

ซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกนันั้น ยังมีพิพิธภัณฑม์ำดำมรุสโซ  ซึ่ง

เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้ำเย่ียมชมอีก

ด้วย (ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) 

 

 

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

ศักดิ์สิทธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำมประณีตงดงำมตั้งอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกับ “เจ้ำแม่ทบัทมิ” เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และขอให้กำรเดินทำงทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสกักำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เช่ือกนัว่ำ หำกใครได้มำ

สัมผัสองค์ท่ำนจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ในกระเป๋ำของตัวเอง  

เสมือนเป็นเคลด็ว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำงองค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่กระเป๋ำ

ของตัวเองอีกคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอพร “องค์สังกัจจำย(องค์ Baby 

Buddha) ” จะประสบควำมส ำเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซึ่งชำวฮ่องกงเช่ือกนัว่ำกำรข้ำมสะพำนนี้

จะสำมำรถต่ออำยุได้ เม่ือข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้ำมำกมำย หนึ่งในนั้นคือ “องค์



                 
 

เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือท่ำนถือหนังสอืเล่มใหญ่ ข้ำงๆองค์ท่ำนจะมี

หินสีด ำก้อนโต ให้อธิษฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหินเชื่อว่ำจะน ำพำให้พบคู่  ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้วเม่ือไหว้ขอพรองค์ท่ำน

แล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน 

 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเย่ียมชมโรงงำน โรงงานจิวเวลร่ี ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ข้ึนช่ือของฮ่องกง และ

ได้รับรำงวัลอนัดับยอดเย่ียม 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทะเลซีฟู้ดลียูนมุน ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 

 

• หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่

ประชำชนให้ควำมเลื่อมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็นเทพประจ ำวัดแห่งนี้  

เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักดิ์สิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป และวัดแห่งนี้  ยัง

เป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่

เบื้องหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธษิฐำนขอพรพร้อมกบัมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกนั้นให้ท่ำนท ำพิธีหมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพ่ือหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต โดย

ควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้  

 

 

 



                 
 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา   

ใบที่ 4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นท่ีรบัรูท้ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

 

• หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงไปสกักำระขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อกีหนึ่งวัดดังของฮ่องกง วัด

แห่งนี้ มีเทพผู้ข้ึนช่ือและศักดิ์สทิธิ์ในกำรขอพรด้ำนสขุภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสขุภำพของตัวเรำเอง คนใน

ครอบครัว และคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะได้พบเหน็ผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกบัเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสกักำระและแก้บนเป็น

จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีอกีหนึ่งจุดสกักำระที่เป็นที่นยิมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ เทพเจา้หยกโหลว

หรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพเจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพ

เจ้ำบ่ำว โดยจะมีด้ำยสแีดงเช่ือมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวธิกีำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยกโหลวนั้น ให้ท่ำนเร่ิมท ำนิ้ วมอื

ส ำหรับสอดด้ำยแดงตำมป้ำยก ำกบับอกวิธกีำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่ส ำคัญที่สดุ คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุด

มือเป็นอนัขำดจนกว่ำจะเสรจ็พิธ ี

• จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำวัยรุ่น เลด้ี มารเ์ก็ต ให้อสิระท่ำนเลือกซื้อสนิค้ำตำม

อธัยำศัย ตลำดแห่งนี้ มีลักษณะคล้ำยกบัตลำดไนทม์ำร์เกต็ของเมืองไทยเรำนั่นเอง ถอืเป็นแลนด์มำร์คที่

เหล่ำแฟชันนิสต้ำโปรดปรำน โดยจะเปิดต้ังแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคนื ในถนนแต่ละสำยจะมีร้ำนค้ำตั้งอยู่เรียงรำย

ซึ่งจะขำยสนิค้ำในกลุ่มเดียวกนั เช่น เสื้อผ้ำ, กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองส ำอำง ฯลฯ ซึ่งท่ำนยัง

สำมำรถต่อรองรำคำได้อกีด้วย 

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดนิทางสู่สนามบิน*** 

 



                 
 

21.00 น. ออกเดินทำงกลบัโดย สายการบินเอมิเรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 

บริการอาหารเช็ทใหญ่พรอ้มเคร่ืองดืม่ 

  23.15 น.  ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

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

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผู้จัดโดยยืดถอืตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

 


