
 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    1 

 

 

 



 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    2 

 

 

 

 

 



 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    3 

 

 

 



 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    4 

 

 

 

 
10.00 น. พร้อมกันท่ี  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ โดย  

17.40 น. เดินทางถึง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากน้ันจึงผ่านข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

แหล่งช้อปป้ิงท่ีเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยท่ีมี

เอกลักษณ์แปลกตา รวมท้ังตลาดเก่าแก่ท่ีสะท้อนเสน่ห์ และวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน ถือเป็นหน่ึงใน

ย่านยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนต้องแวะเวียนมา มีร้านสวยๆ บาร์เท่ห์ๆ หลบซ่อนตัวอยู่

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดีม้ารเ์ก็ต 

                                                                                                                                       (-/-/-)
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มากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซ่ึงมีร้านขายเสื้ อผ้า และของ

กระจุกกระจิกให้ได้เลือกซ้ือมากมาย 

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

วันทีส่อง ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) • เมืองมาเก๊า • ประตูโบสถ์เซนต์ปอล • จัตุรัสเซ

นาโด้ • เจ้าแม่กวนอิมรมิทะเล • เดอะ เวเนเชีย่น • เดอะ ปารสีเซยีน   

                                                                                                                        (เช้า/-/-) 
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จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช พาทุกท่านข้าม

 สะพานข้ามทะเลขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเกาะฮ่องกง จูไห่ และมาเก๊า โดยเป็น

สะพานอุโมงค์ข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลกพร้อมชมวิวทะเลตลอดเส้นทาง 

 

 โบสถ์ท่ีหลงเหลือเพียงซากก าแพงด้านหน้าจากการโดน

ไฟไหม้ถึง 3 คร้ัง แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะจนสวยงาม โดยท่ีช้ันแรกเป็นประตูทางเข้าโบสถ์ท่ี

เรียงรายด้วยเสาโบราณทรงโรมัน ประตูโบสถ์เซนต์ปอลท่ีมาเก๊ากลายมาเป็นสถานท่ีท่ีมีความ

สวยงามทางประวัติศาสตร์ช้ินหน่ึง ซ่ึงในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าไปเยี่ยมชมไม่

น้อย แถมยังได้สัมผัสถึงกล่ินอายความเป็นยุโรปผสมผสานบรรยากาศความเป็นเอเชียได้เป็น

อย่างดี 
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สักการะ 

รูป ป้ันทองส า ริ ด มี

รูปแบบท่ีผสมกันระหว่างจีน

และยุโรป  ยื่ นออกไปทาง

ทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร 

ซ่ึงโดดเด่นมากจนกลายเป็น

หน่ึงในสัญลักษณ์ของมาเก๊า 

บริเวณฐานดอกบัวของรูปป้ัน

เจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสถานท่ี

จัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า 

นอกจากน้ี ยังว่ากันว่าเป็นรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีไม่ได้หันหน้าออกทะเล 



 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    8 

 

 

 

น าท่านไปยัง แหล่งท่องเท่ียวส าคัญแห่งหน่ึงของมาเก๊าท่ีถูกปูพื้นด้วยโมเสกเล็ก 

ๆ สีขาวด าสลับกันเป็นลาย

คล่ืนบนพื้นท่ีจัตุรัสกว้าง ได้รับ

ก า ร ย ก ย่ อ ง จ า ก อ ง ค์ ก า ร 

UNESCO ใ ห้ เ ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรม ซ่ึงสัญลักษณ์ท่ี

ส า คัญของ จั ตุ รั ส เ ซนา โ ด 

'ลูกโลกโลหะ' ท่ีเป็นสัญลักษณ์

บ่งบอกถึงการรวมกันของ 2 

วัฒนธรรม  
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จากน้ัน  เชคอินแลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองมาเก๊า เดอะปาริเซียน มาเก๊า หรือหอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า

น่ันเอง ซ่ึงจ าลองมากจาก หอไอเฟลแห่งเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส ต้ังเด่นเป็นสง่าในย่าน Cotai 

Strip กิจกรรมท่ีน่าใจ การแสดงไฟ Eiffel Tower Light Show และการข้ึนไปชมวิวบนช้ันท่ี 7 และ 

37  
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 น าทุกท่านไปยัง  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเรียกได้ว่าใหญ่ท่ีสุดในมาเก๊า เหมือน

จ าลองความงามของ เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ท้ังเมืองมาอยู่ท่ีน่ี ท้ังเรือกอนโดล่า สถานท่ีช้อป

ป้ิง ล าธาร เหมือนแม้กระท่ังท้องฟ้า ตึก บ้านเรือน สะพาน คาสิโนส าหรับนักเสี่ยงโชค และท่ีน่ียัง

เป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดอันดับ 7 ของเอเชียอีกด้วย  
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

จากน้ัน  น าทุกท่านเดินทางไปยัง หากกล่าวถึงพิธีศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงท่ีมี

ช่ือเสียง “พิธยืีมเงินเจ้าแม่กวนอิม” คงเป็นหน่ึงพิธีท่ีมีช่ืออยู่ในน้ัน วัดแห่งน้ีจึงเป็นท่ีนิยม เพราะ

วันทีส่าม วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า • วัดหวังต้าเซยีน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็ก

แลปก๊อก  

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 
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มีความศักด์ิสิทธ์ิในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญม่ังมีในชีวิต โดยมีช่ือเรียกอีกอย่าง

ว่า “วันเปิดทรพัย์” น้ันเอง ซ่ึงถือว่าเป็นฤกษ์วันท่ีดีในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการ

ค านวณตามปฏิทินจันทรคติจีนน่ันเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่าน้ัน ท าให้เม่ือถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คน

จะหล่ังไหลกันมาจากท่ัวทุกสารทิศ ท้ังชาวฮ่องกง ท้ังชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเท่ียวชาติ

ต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเช่ือกันว่า เป็นพิธีท่ีจะช่วยเสริมดวงให้เงิน

ทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ต้ังจิตอธิษฐานและ

ขอพรอย่างมุ่งม่ันใจต้ังใจจริง  

   

เดินทางไปยัง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ีย่ิงใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเช่ือว่า ..

พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. น าท่าน

สักการะ บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีช่ือเสียงด้านการขอพรด้านด้าน
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สุขภาพ ท่ีลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้น่ังคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากน้ียังมี  

ของวัดหวังต้าเซียนได้ช่ือว่า แม่นย ามากๆ ในการท านายอนาคต  

 

 

 

วิธกีารไหว้ขอพรองค์หวังต้าเซยีนทีถู่กวิธ ี
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น าท่านเข้าสักการะ เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะน าพาโชคลาภมาให้ เล่ือง

ลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ี

ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เร่ิม

จากการไหว้ขอพร และต้ังจิตอธิษฐาน

ด้านนอก น าธูปไปปักลงบนกระถาง

โดยใช้มือซ้ายเท่าน้ัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ี

จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้า

ไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติกส าหรับ

สวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแส

คอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่
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ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะท่ีเดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง เม่ือเดินจน

ครบให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง บอกช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ท่ีมาไหว้ท่าน ต้ังจิตอธิษฐานขอ

พรมองไปท่ีใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของท่ีระลึกให้คนละ 1 อัน  

 

นอกจากน้ี ยังเป็นวัดท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” 

หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The 

Moon) ท่ีโด่งดังเร่ืองการขอเน้ือคู่สุดๆ อีกจุดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมส าหรับคนโสดท่ีอยากมีคู่  

บริเวณรูปป้ัน ซ่ึงเช่ือกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่องความ

รัก ด้านข้างมีรูปปั้ นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับ

คู่ครองหรอืมคีวามรกัที่มั่นคงและยืนยาว..  



 
BT HKG02(EK)ฮ่องกง มาเกา๊3วนั(APR-JUN23)    16 

 

 

 

 

..เดินไปหยิบด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมอื 

แล้วก็ท านิ้วตามในภาพ 

ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและ

ผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนท่ีเดินไปขอพร

เท่านั้น..

น าท่านเยี่ยมชม ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมา

ท าเป็นเคร่ืองประดับ อาทิ จ้ี  แหวน ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวง

ชะตาและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว และน าท่านชม 

มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกช้ือ

เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตัวเอง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เป็นหน่ึงในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดท่ี

ประชาชนชาวจีนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน ซ่ึงเป็นท่ีร่าลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ในเร่ืองของ

กังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านใน
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วัดจะมีเจ้าหน้าท่ีของทางวัดจ าหน่ายธูป และเคร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือได้ธูปแล้วน าไปให้เจ้าหน้าท่ีจุด

ธูปท่ีลานกว้าง เขียนช่ือ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ท่ีมาท าบุญคร้ังน้ีลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ 

เพื่อท าให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเร่ืองร้ายๆ ออกไป  

 

วิธกีารไหว้ขอพรองค์แชกงทีถู่กวิธ ี
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น าท่านช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของท้ังเคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง

ถ่ายรูป และสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย ซ่ึงตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายน้ัน 

ยั ง มี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่ า ง  OCEAN TERMINAL ซ่ึ งประกอบไปด้วย
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ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรู

ระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก  

21.00 น.         ออกเดินทางสู่ โดย  

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบนิเอมิเรสต์ (EK) 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

15 – 17 เมษายน 2566 21,999 21,999 20,999 5,000 

21 – 23 เมษายน 2566 19,999 19,999 18,999 5,000 

28 – 30 เมษายน 2566 19,999 19,999 18,999 5,000 

04 - 06 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 19,999 5,000 

19 - 21 พฤษภาคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

02 – 04 มิถุนายน 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

16 – 18 มิถุนายน 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 
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