
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

    

 

 
  

  

   

    

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮองกง – วัดหวังตาเซียน  

– Avenue of Stars – A Symphony of Lights 
   

DORSETT TUSEN 

WAN, HONG KONG 

หรือเทียบเทา  

2 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวรฮองกงดิสนียแลนด     

DORSETT TUSEN 

WAN, HONG KONG 

หรือเทียบเทา  

3 
วัดแชกงหมิว – เจาแมกวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอรรี่ – รานหยก  

– สนามบินนานาชาติฮองกง – สนามบินสุวรรณภูม ิ     



 
 
 
 

  

 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX750 11.40 15.30 CX701 16.05 18.15 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป 

ไมมีเตียง) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพัก

เดี่ยว 

02 – 04 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

03 – 05 มีนาคม 2566 17,990 16,990 13,990 4,500 

09 – 11 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

10 – 12 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

11 – 13 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

16 – 18 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

18 – 20 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

23 – 25 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

24 – 26 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

25 – 27 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

18 – 20 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
 

 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 
 
 

  

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป 

มีเตียง/ไมมีเตียง) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพัก

เดี่ยว 

02 – 04 มิถุนายน 2566 17,990 16,990 13,990 4,500 

09 – 11 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

10 – 12 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

16 – 18 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

17 – 19 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

22 – 24 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

23 – 25 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

** อัตรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานะละ 1,200 บาท/ทาน ** 

หากทานใดสนใจ ฮองกงดิสนียแลนด ชำระเพิ่มทานละ 3,500.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) 
 

 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 5,000 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดนิทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดนิทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มผูีเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ราคานีส้ำหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สำหรับพาสปอรตตางชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ทาน ทุกกรณี  

4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการ

แนะนำเทานั้น 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพิ่มเติม (ไมรวมอยูใน

รายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผดิชอบ

คาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

อัตราคาบริการ 



 
 
 
 

  

 

Day1  สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินนานาชาติฮองกง – วัดหวังตาเซียน – Avenue of Stars – A Symphony of Lights 

 

08.40 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน Cathay Pacific  พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอม

อำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

11.40 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 750 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B 

นำทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูท่ีอันดับ

ที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสนทางรถวิ่งจำนวน 6 ชองทาง สวนชั้นลางใชสำหรับรถไฟ 2 

ชองทาง และชองทางสำรองสำหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เริ่มกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวย

งบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง  

นำทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญ

เดินทางมาวัดนี้เพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวดัแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัด

คือเทพหวังตาเซียน 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้น

แรกก็ทำนิ ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ ้วโปงกดปลายนิ ้วนาง แลวเอา

นิ้วกอยสอดเขาไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไมยาก

เกินไปแนนอน ดูจากภาพไมตองตกใจวาจะทำไดมั ้ย เพราะบริเวณ

ดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง” 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 

นำทานเดินทางสู อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไวท่ีบริเวณพ้ืน ยายมาไวบน

ขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพิมพดาราโดยมีวิวตึกริมอาววิคตอเรียเปนฉาก

พรอมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอาววิคตอเรีย นำทานแวะชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 

น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรบัการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิ่งใหญท่ีสุดของ 



 
 
 
 

  

 

โลกครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟาสำคัญตางๆท่ีตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไปดวยแสงไฟ 

ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

นำทานเขาสูท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day2 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวรฮองกงดิสนียแลนด 

 

เชา อาหารเชาอิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน 

อิสระทองเท่ียวแบบเต็มวัน ทั้งน้ีมีหัวหนาทัวรพรอมใหบริการแนะนำการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ 

สถานที่แนะนำ ฮองกงดิสนียแลนด ชำระเพิ่มทานละ 3,500.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวยพื้นที่ 

7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย กัลช และ

มิสทิค พอยท  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทาง

และโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส 

พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหง

อนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจาเปดชื่อกองโลก 

เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวตัถุโบราณท่ีสรางภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวตัถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามี

ชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปน

โซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที ่เปน

เอกลักษณของแตละชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ

แทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลกัษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การ

แสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ พบกับเครื่องเลนใหมลาสุดธีมมารเวล 



 
 
 
 

  

Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท  า น

สามารถรวมความสนุกไดโดยการขี ่ยานพาหนะอัน

ทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญ

แบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and 

The Wasp เพื ่อตอสูกับเหลาราย Arnim Zola และ

กองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูชั่วราย  

 

 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา Stark 

Vision ขึ ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสำหรับการเขาสู ยุคใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละครั ้งของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค 

อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่ซอมแซม

ตัวเองได เมื่อคุณพรอมสำหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชม

มุมมองที่แปลกใหมลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower 

เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสำหรับการตอสู! 

ซึ ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษ

เฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมี

ชีวิตชีวาที ่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนส

แควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย

ขบวนพาเหรด ไฟลท ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดย

สามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วัน

นั้นๆ) ชมและเชียรตัวละครดีสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง 

อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด วยเจา

หญ ิ งแสนสวยจากน ิทานหลากหลายเร ื ่ อง  อาทิ  Snow White, Rapunzel, 

Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

*ชมไฮไลทการแสดง แสง สี เสียง ท่ีปราสาทเจาหญิง ชวงเวลา 2-3 ทุม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไมเอ้ืออำนวย* 



 
 
 
 

  

 

- ชอปปงยานดงัที่ฮองกง 

ยานจิมซาจุย ถนนนาธานถือวาเปนแหลงชอปปงสุดฮิตสามารถเดินชอปปงไลตามถนนไดเพลินเพลิน หางดังๆฝนยานนี้ไมวาจะเปน K11, Ocean 

Terminal, The One, iSquare ที่รวมสินคาแฟชั่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั่น Hi-End ใหไดชอปอยางจุใจ  หรือจะชอปปงเครื่องสำอางค เมคอัพส

กินแคร น้ำหอมแบรนดเนมดังๆ มีจัดโปรโมชั่นอยูตลอดๆไดที่ SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยูทั่วทุกยานในฮองกง 

ยานมงกก ถือเปนยานชอปปงที่คึกคักอีกยานนึงในฮองกง ถูกใจสาวๆขาชอปเพราะที่นี่มีเลดีส้ มารเก็ตน่ันเอง มีสินคาไมวาจะเปนเครือ่งสำอางค 

เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ แฟชั่นเทรนดใหมๆ  

  

** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 

นำทานเขาสูท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 วัดแชกงหมิว – เจาแมกวนอมิฮองฮำ – โรงงานจิวเวอรรี่ – รานหยก – สนามบินนานาชาติฮองกง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ยตมิซําขนึชอืของฮอ่งกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตยีวหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (2)   

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหนึ่งวัดทีม่ีประวัตศิาสตรอันยาวนาน สรางมา

ตั้งแต 300 ปกอน ตามตำนานเลากันวาไดมีโจรสลดัตองการท่ีจะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลม

แลวนำไปติดไวทีห่นาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทำการปลน ชาวบานจึงมีความเชื่อวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งช่ัวรายท่ีกำลัง

จะเขามา และนำพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี้ช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนท่ีสักการะบูชาเพ่ือไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

กังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 

ครั้ง จะชวยปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเขามา 

 

 

 



 
 
 
 

  

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหนาทานอยางมุงม่ัน หมุนกังหันแหงโชคชะตา 

- ถาชีวิตในปท่ีผานมาไมด ีใชนิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาิกา ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา 

- ถาชีวิตดอียูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งท่ีเราอยากได 

เชื่อวา "กังหันนำโชค" จะหมุนแตสิ่งดี ๆ เขามาในชีวิตเมื่อหมุนกงัหันเสร็จแลว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อใหเปนท่ีรับรูทั่วกันท้ังฟา

ดิน และใหพรนั้นสมปรารถนา” 

 

 

นำทาน ไหวขอพรเจาแมกวนอิมฮองฮำ เปนวัดเล็กๆ อันเกาแก ถูกสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบ

วัดจีนดั้งเดิม และถือเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงมากแหงหนึ่งของฮองกง ซึ่งวดัแหงนี้มีช่ือเสียงโดงดังในเรื่องของการขอยืมเงิน เพ่ือใหเรารํ่ารวยเงิน

ทอง เงินไหลกองทองไหลมา 

เจาแมกวนอิม คือเทพเจาแหงความเมตตา หากใครท่ีมีเรื่องทุกขรอนมักจะมากราบไหวขอพร นอกจากนี้ที่ไมควรพลาดคือการเสี่ยงเซียมซี 

ที่ตางก็บอกเปนเสียงเดียววาแมนมาก ชวงเวลาสำคัญๆ ที่มักจะมานิยมมาไหวขอพรที่นี่ คือ 

เทศกาลตรุษจีน – มีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจาแมกวนอิม เพื่อใหเปนสิริมงคลในวันปใหมจีน (แตสามารถไปในชวงปกติได แตทางวัดอาจ

ไมไดเตรียมซองแดงไว ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซื้อชุดไหวไดจากทางวัด) 

เทศกาลกวนอิม – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันที่ 19 เดือนยี่ เปนวนัคลายวนัประสูติพระโพธิสตัวกวนอิม 

วันยืมเงนิเทพเจา – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันท่ี 26 เดือน 1 เปนวันเปดทรัพย 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “วิธีการไหวขอพร นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็มนาิกา 3 รอบ เก็บซอง

ไว ภายในซองจะมีจำนวนเงินท่ีทางวัดเขียนไว แลวแตโชควาใครจะไดมากไดนอย หากประสบความสำเร็จใหกลับไปทำบุญ” 

 

นำทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดย

การยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กำไล เพื่อใหเปนเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 

นำทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตวนำโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก 

หรือเปนของที่ระลึก หรือนำโชคแดตัวทานเอง 



 
 
 
 

  

 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “ชาวจีนยงัเชื่อกนัอกีวาหยกมีอำนาจคุมครองผูสวมใสใหพนจากสิง่ชั่วราย เปน

เคร่ืองรางบอกเหตุไดวาผูสวมใสกำลังมีโชคหรือมีเคราะหอยางไร สังเกตไดจากสขีองหยก หากหยกมีสสีันสดใส นั่นก็หมายความวา 

เจาของหยกกำลงัจะมีโชค แตถาหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกราวชัดขึ้นก็แปลวา เจาของหยกกำลงัจะมีเคราะหมา

เยือน” 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูหานยางฮองกง (3) 

สมควรแกเวลานำทานเดินทางสูสนามบิน 

16.05 น.    บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินที่ CX 701 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 
 
 
 

  



 
 
 
 

  

 



 
 
 
 

  

 



 
 
 
 

  

 


