
 
 

 

 

 

 



 
 
 
  

  

    

 

 
  

 

  

    

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮองกง  

– นั่งกระเชานองปง – นมัสการพระใหญเทียนถาน  

– หมูบานวัฒนธรรมนองปง – หางซิตี้เกต เอาทเล็ท 

   
SILKA FAR EAST HOTEL 

หรือเทียบเทา  

2 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวรฮองกงดิสนียแลนด     
SILKA FAR EAST HOTEL 

หรือเทียบเทา  

3 

ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน  

– เจาแมกวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอรรี ่– รานหยก 

– สนามบินนานาชาติฮองกง – สนามบินสุวรรณภูม ิ
    



 
 
 
  

  

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX700 08.00 12.10 CX703 18.35 20.35 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป 

ไมมีเตียง) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพัก

เดี่ยว 

28 – 30 เมษายน 2566 19,990 18,990 15,990 4,500 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 20,990 19,990 16,990 4,500 

05 – 07 พฤษภาคม 2566 20,990 19,990 16,990 4,500 

06 – 08 พฤษภาคม 2566 19,990 18,990 15,990 4,500 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

13 – 15 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 14,990 4,500 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 
 
  

  

 

 

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. ราคานี้สำหรับพาสปอรตไทยเทานั้น 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

  

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮองกง – นั่งกระเชานองปง – นมัสการพระใหญเทียนถาน  

                     – หมูบานวัฒนธรรมนองปง – หางซิตี้เกต เอาทเล็ท 

 

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

อำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

08.00 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 700 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit B หลังจากนั้นนำทานเดินทางสูภัตตาคาร 

นำทานเดินทางสู สถานตีงชุง (Tung Chung Station) เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360 ) เปน

สถานที่ที่ถือวาเปนไฮไลทเมื่อมาฮองกง รับชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของเกาะฮองกงจากกระเชา ซึ่งกระเชาที่นั่งมี 3 แบบดวยกัน 

- Standard Cabin กระเชาแบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลัวความสูง 

- Crystal Cabin กระเชาแบบกระจกแกว เหมาะสำหรับคนที่ชอบความตื่นเตน 

- Private Cabin กระเชาชมวิวแบบสวนตัว พ้ืนจะเปนกระจกแกว ไมตองรอคิว 

นำทานเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องค

พระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร 

บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง   โดยพระพุทธรูปมีช่ือ

เรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสรางของ

หอฟาเทียนถานในปกกิ่ง ภายในเปนท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะ

มีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา หามนำเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเนื้อสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 

นำทานขอพร พระใหญเทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ 

การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอด

ยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเข้ียวแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญ

มาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาใน

มุมสูงได  และยังมีรูปปนของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 
 
 
  

  

 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “ชาวฮองกงเชื่อวา หากใครไดมานมัสการขอพรพระใหญ ชีวิตจะมีแตความสุข 

และประสบความสำเร็จในทุกๆ ดาน” 

จากนั้นใหทานอิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village) ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร 

บริเวณหมูบานจำลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกนัไดอยาง

ลงตัวระหวางงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ใหความสดชื่นไมนอย เรื่องความอรอยพูดไดคำ

เดยีว “ตองลอง”  

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบำรุง หรือปดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพื่อนำทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทำการคืน

เงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 

พักท่ี SILKA FAR EAST HOTEL ระดับ 3 ดาว 

หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

Day2 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวรฮองกงดิสนียแลนด 

 

เชา อาหารเชาอิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน 

อิสระทองเท่ียวแบบเต็มวัน ทั้งน้ีมีหัวหนาทัวรพรอมใหบริการแนะนำการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ 

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

พ้ืนที่ 7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอรแลนด, แฟนตาซีแลนด, ทูมอรโรวแลนด, ทอย สตอร่ี แลนด, กริซลีย กัลช  

 



 
 
 
  

  

 

และมิสทิค พอยท จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอด

เสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสาน

เสียงมิคก้ีเมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยงัทูมอรโรว

แลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคก้ี  

 

และจับมือกับเจาเปดชื่อกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่ง

วัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลา

บรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ



 
 
 
  

  

แทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง 

IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจำชาต ิ

ของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกก้ี!” จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและ

โซนตางๆ พบกับเครื่องเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถ

รวมความสนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอิน

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

Wasp เพื่อตอสูกับเหลาราย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูชั่วราย และสนุก

ไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา Stark 

Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสำหรับการเขาสูยุคใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละครั้งของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตา

ปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุด

จากสตารค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มี

ความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่

ซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณพรอมสำหรับการบินข้ึน คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตน

เราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหมลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟาของ

ฮองกง นั ่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึง

ปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสำหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหง

ตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอ

สังเกตการณวิคตอเรียขบวนพาเหรด ไฟลท ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมน

สตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันน้ันๆ) ชมและเชียรตัวละครดีสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง อาทิ Mickey 

mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด วยเจ าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร ื ่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 ที ่รวมสินคาแฟชั ่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั ่น Hi-End ใหได ช อปอยางจุใจ  หรือจะชอปปง

เครื่องสำอางค เมคอัพ สกินแคร น้ำหอมแบรนดเนมดังๆ มีจัดโปรโมชั่นอยูตลอดๆ ไดที่ SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยูทั่วทุกยานในฮองกง 

ยานมงกก ถือเปนยานชอปปงท่ีคึกคักอีกยานนึงในฮองกง ถูกใจสาวๆขาชอปเพราะที่น่ีมีเลดีส้ มารเก็ตน่ันเอง มีสินคาไมวาจะเปน

เครื่องสำอางค เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ แฟชั่นเทรนดใหมๆ 

 ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 

พักท่ี : SILKA FAR EAST HOTEL ระดับ 3 ดาว  

หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

Day3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – เจาแมกวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอรรี่                   

– รานหยก – สนามบินนานาชาติฮองกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซำขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน (2) 

นำทานเดินทางสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นสูยอดเขาวิคตอเรียพีคโดยรถโคช จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ

ฮองกง เปนบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสทุธิ์สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและ

เกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูง

ถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวท่ี

มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและอาคารสูงระฟาของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงค และ

ตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 

 

 



 
 
 
  

  

 

รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตลอิตาลี ตั้งอยูบริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิ้มรสไอศครีม

ที่เปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนำใหลองทานที่นี ่ กลิ่นหอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทำสดๆใหมๆ จากเตาชวนยั่ว

น้ำลายนัก มีไอศครีมใหเลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกทอปปงไดตามท่ีตองการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอลหรือขนมตางๆ   

จากนั้นนำทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย (Repulse Bay)  โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาด

รีพลัสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นำทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้นนำทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย เทพเจา

แหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังกัจจายนได จากนั้นนำทาน 

ขามสะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจาแหง

ความรักก็ได จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือ

วาเปนจุดรวมรับพลังท่ีดีที่สุดของฮองกง 

 

นำทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหนึ่งวัดที่มี

ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาตั้งแต 300 ปกอน ตามตำนานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการท่ีจะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกง

รูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนำไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทำการปลน ชาวบานจึงมีความ

เช่ือวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งชั่วรายที่กำลังจะเขามา และนำพาสิ่งดีๆ  มาสูตน จึงไดสรางวดัแชกงแหงน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง 

และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น กังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ

เงนิทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เขามา 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหนาทานอยางมุงม่ัน หมุนกังหันแหงโชคชะตา 

- ถาชีวิตในปท่ีผานมาไมด ีใชนิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาิกา ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา 

- ถาชีวิตดอียูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได 

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

ทั้งฟาดนิ และใหพรนั้นสมปรารถนา” 

 



 
 
 
  

  

 

นำทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอย

ป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวดัแหงนี้เปนท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองค

อยางเทพเจาหลักของวดัคือเทพหวังตาเซียน 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้น

แรกก็ทำนิ ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ ้วโปงกดปลายนิ ้วนาง แลวเอา

นิ้วกอยสอดเขาไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไมยาก

เกินไปแนนอน ดูจากภาพไมตองตกใจวาจะทำไดมั ้ย เพราะบริเวณ

ดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง” 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูหานยางฮองกง (3) 

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

แบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของฮองกง ซึ่งวดัแหงนี้มีชื่อเสียงโดงดงัในเรื่องของการขอยืมเงนิ เพื่อใหเรารํ่า

รวยเงินทอง เงนิไหลกองทองไหลมา 

เจาแมกวนอิม คือเทพเจาแหงความเมตตา หากใครท่ีมีเรื่องทุกขรอนมักจะมากราบไหวขอพร นอกจากนี้ที่ไมควรพลาดคือการเสี่ยง

เซียมซี ที่ตางก็บอกเปนเสียงเดียววาแมนมาก ชวงเวลาสำคัญๆ ที่มักจะมานิยมมาไหวขอพรที่นี่ คือ 

เทศกาลตรุษจีน – มพิีธีขอซองอ่ังเปาจากเจาแมกวนอิม เพ่ือใหเปนสิริมงคลในวนัปใหมจีน (แตสามารถไปในชวงปกติได แตทางวดัอาจ

ไมไดเตรียมซองแดงไว ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซื้อชุดไหวไดจากทางวัด) 

เทศกาลกวนอิม – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันที่ 19 เดือนยี่ เปนวนัคลายวนัประสูติพระโพธิสตัวกวนอิม 

วันยืมเงนิเทพเจา – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันท่ี 26 เดือน 1 เปนวันเปดทรัพย 

 



 
 
 
  

  

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “วิธีการไหวขอพร นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็มนาิกา 3 รอบ เก็บ

ซองไว ภายในซองจะมีจำนวนเงินท่ีทางวัดเขียนไว แลวแตโชควาใครจะไดมากไดนอย หากประสบความสำเร็จใหกลับไปทำบุญ” 

นำทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี ่ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวลัอันดับเยีย่ม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย 

โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กำไล เพ่ือใหเปนเครื่องประดับติดตัว และเสริม

ดวงชะตา 

นำทานชม รานหยก มีสินคามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตวนำโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก 

หรือเปนของที่ระลึก หรือนำโชคแดตัวทานเอง 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยมูยังไงใหเปะปง!!  “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกวาหยกมีอำนาจคุมครองผูสวมใสใหพนจากสิ่งชั่วราย เปน

เคร่ืองรางบอกเหตุไดวาผูสวมใสกำลังมีโชคหรือมีเคราะหอยางไร สังเกตไดจากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส นั่นก็หมายความ

วา เจาของหยกกำลังจะมีโชค แตถาหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกราวชัดขึ้นก็แปลวา เจาของหยกกำลังจะมีเคราะห

มาเยือน” 

 

  สมควรแกเวลานำทานเดินทางสูสนามบิน 

18.35 น.     บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินที่ CX 703 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 
 
 
  

   



 
 
 
  

  

 



 
 
 
  

  

 



 
 
 
  

  

 


