
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
 
 
 

 
  
 
  
 
 

 
  
  
 
 
  

  
 
  
 
  
  

 
 
 

 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง  
– นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  
– หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปงิ – ห้างซิต้ีเกต เอาท์เล็ท 

   
SILKA FAR EAST HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย หรือเลือกเท่ียวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์     
SILKA FAR EAST HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน  
– เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก 
– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

    



  

 
 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX700 08.00 12.10 CX703 18.35 20.35 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ป ี

ไม่มีเตียง) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพัก
เด่ียว 

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 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
** อัตรานี้ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ทา่น ** 

หากท่านใดสนใจ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



  

 
 
 
สำคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเทา่น้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี  
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท ์หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเทา่น้ัน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดหอ้งพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยูใ่น
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – น่ังกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  
                     – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิต้ีเกต เอาท์เล็ท 

 
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Cathay Pacific  พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อม

อำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
08.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 700 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.10 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพ่ือข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 ) เป็น
สถานที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เมื่อมาฮ่องกง รับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเช้า ซึ่งกระเช้าที่น่ังมี 3 แบบด้วยกัน 
- Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลัวความสูง 
- Crystal Cabin กระเช้าแบบกระจกแก้ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบความต่ืนเต้น 
- Private Cabin กระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว พ้ืนจะเป็นกระจกแก้ว ไม่ต้องรอคิว 
นำท่านเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์
พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร 
บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อ
เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของ
หอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะ
มีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเน้ือสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด 
นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ต้ังจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ 
การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินข้ึนชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอด
ยาวจำนวน 268 ข้ัน บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเข้ียวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญ
มาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาใน
มุมสูงได้  และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 



  

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “ชาวฮ่องกงเชื่อว่า หากใครได้มานมัสการขอพรพระใหญ่ ชีวิตจะมีแต่ความสุข 

และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน” 
จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที ่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร 
บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่างลงตัว 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอ่ยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่าง
ลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอรอ่ยพูดได้คำ
เดียว “ต้องลอง”  

หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืน
เงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
พักที่ SILKA FARE EAST HOTEL ระดับ 3 ดาว 
หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

 
Day2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซ้ือทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 

 

เช้า อาหารเช้าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
อิสระท่องเท่ียวแบบเต็มวัน ทั้งน้ีมีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
สถานที่แนะนำ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) อาณาจักรแห่งจินตนาการน้ีประกอบด้วย
พ้ืนที่ 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์, ทอย สตอรี่ แลนด์, กริซลีย์ กัลช์ 
และมิสทิค พอยท์ จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอด
เส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสาน
เสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์
แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้  



  

 
และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่ง
วัตถุโบราณน่าต่ืนตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่า
บรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง 
IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติ
ของไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากน้ันเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ พบกับ
เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการข่ียานพาหนะอันทันสมัย
ของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-
Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้าย และสนุกไปกับ Iron Man 
Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่
อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจาก
สตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับ
การบินข้ึน คุณจะได้ท่องฟากฟ้าท่ีต่ืนเต้นเร้าใจของตัวเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที ่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark 
Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับ
การต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่
ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรียขบวนพาเหรด 
ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงใน

เวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถ
ชมขบวนพาเหรดได้ที ่เมนสตรีท ยูเอสเอ 

(ขึ ้นอยู ่กับสภาพอากาศ ณ วันนั ้นๆ) ชมและ
เชียร์ตัวละครดีสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว

การ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตาม
ด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion 
King, Toy Story ฯลฯ 
 

*ชมไฮไลท์การแสดง แสง สี เสียง ที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย* 

 
- ช้อปป้ิงย่านดังที่ฮ่องกง 

ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตสามารถเดินช้อปปิ้งไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน ห้างดังๆฝนย่านนี้ไม่ว่าจะเป็น 
K11, Ocean Terminal, The One, iSquare ที ่รวมสินค้าแฟชั ่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั ่น Hi-End ให้ได้ช ้อปอย่างจุใจ  หรือจะช้อปปิ้ง
เครื่องสำอางค์ เมคอัพ สกินแคร์ น้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ มีจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดๆ ได้ที่ SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วทุกย่านในฮ่องกง 

ย่านมงก๊ก ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอีกย่านนึงในฮ่องกง ถูกใจสาวๆขาช้อปเพราะที่น่ีมีเลด้ีส์ มาร์เก็ตน่ันเอง มีสินค้าไม่ว่าจะเป็น
เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ แฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ 

 ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 
พักที่ SILKA FAR EAST HOTEL ระดับ 3 ดาว  
หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Day3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่                   

– ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเต๋ียวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (2) 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีคโดยรถโค้ช จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ
ฮ่องกง เป็นบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูง
ถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่
มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์ และ
ตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

ร้านไอศครีม Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ต้ังอยู่บริเวด้านล่างตึก The Peak หากท่านต้องการลิ้มรสไอศครีม
ที่เป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนำให้ลองทานที่นี่ กลิ่นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทำสดๆ ใหม่ๆ จากเตาชวนย่ัว
น้ำลายนัก มีไอศครีมให้เลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกท้อปปิ้งได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น มาชเมลโล่ อัลมอล หรือขนม
ต่างๆ   

จากน้ันนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay)  โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาด
รีพลัสเบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากน้ันนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้า
แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังกัจจายน์ได้  จากนั้นนำท่าน 
ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่ง
ความรักก็ได้ จากน้ันขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากน้ันให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง 

 
 
 
 
 



  

 
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาต้ังแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกง
รู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความ
เชื่อว่ากังหันลมน้ันช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง 
และเป็นที่สักการะบูชาเพ่ือไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดข้ึน กังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น หมุนกังหันแห่งโชคชะตา 

- ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
- ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย และต้ังจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ 
เชื่อวา่ "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวติเมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน
ทั้งฟ้าดิน และใหพ้รน้ันสมปรารถนา” 

 
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อย
ปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์
อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้น

แรกก็ทำน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แล้วเอาน้ิวก้อย
สอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไป
แน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะ
รูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง” 
 

 
 

 



  

 
 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูห่านย่างฮ่องกง (3) 

นำท่าน ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบวัดจีนด้ังเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหน่ึงของฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งน้ีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอยืมเงิน เพ่ือให้เรารํ่า
รวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา 
เจ้าแม่กวนอิม คือเทพเจ้าแห่งความเมตตา หากใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนมักจะมากราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ที่ไม่ควรพลาดคือการเสี่ยง
เซียมซี ที่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าแม่นมาก ช่วงเวลาสำคัญๆ ที่มักจะมานิยมมาไหว้ขอพรที่น่ี คือ 
เทศกาลตรุษจีน – มพิีธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิม เพ่ือให้เป็นสิริมงคลในวันปีใหม่จีน (แต่สามารถไปในช่วงปกติได้ แต่ทางวัดอาจ
ไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซื้อชุดไหว้ได้จากทางวัด) 
เทศกาลกวนอิม – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันที่ 19 เดือนย่ี เป็นวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม 
วันยืมเงินเทพเจ้า – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันที่ 26 เดือน 1 เป็นวันเปิดทรัพย์ 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการไหว้ขอพร นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ เก็บ

ซองไว้ ภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดเขียนไว้ แล้วแต่โชคว่าใครจะได้มากได้น้อย หากประสบความสำเร็จให้กลับไปทำบุญ” 
นำท่านเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพ่ือให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริม
ดวงชะตา 

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก 
หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกว่าหยกมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เป็น

เคร่ืองรางบอกเหตุได้ว่าผู้สวมใส่กำลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส น่ันก็หมายความ
ว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีโชค แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีเคราะห์
มาเยือน” 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.35 น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 703 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
20.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



   



  

 



  

 



  

 


