
 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมิู –  Avenue of Stars – A Symphony f Lights    

DORSETT TUSEN 

WAN, HONGKONG 

หรือเทียบเท่า  

2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ    

DORSETT TUSEN 

WAN, HONGKONG 

หรือเทียบเท่า  



 

 

 

 
 

BKK       HKG HKG       BKK 

  
EK384 13.45 17.40 EK385 21.00 23.15 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

03 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

04 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

11 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

02 – 04 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

04 – 06 มีนาคม 2566 21,990 21,990 16,990 5,500 

09 – 11 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

16 – 18 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

3 
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – 

ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน Emirates Airline (EK) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

23 – 25 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

06 – 08 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 5,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ท่าน ** 

หมายเหต:ุ หากลกูค้าไมป่ระสงค์จะเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ  2,000 บาท 

 
 

 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 

4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำ

เท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars 

 

11.00  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีป้ายต้อนรับเลทส์โกกรุ๊ป 

และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

13.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

เท่ียวบินท่ี EK384 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

17.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากน้ันนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่นำท่านตรวจคัดกรองโควิด RT-PCR ตามมาตราการคัดกรองของฮ่องกง ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว 

จากน้ันนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป�นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป�นอันดับ 2 ของโลก และในป�จจุบันอยู่ท่ีอันดับท่ี 7 

ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเส้นทางรถว่ิงจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนช้ันล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทาง

สำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสมุอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในป� ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในป� ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญ

ฮ่องกง 

นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส AVENUE OF STARS ท่ีมีการประทับตราลายมือดาราท่ีเคยประทับไว้ท่ีบริเวณพ้ืน ย้ายมาไว้บนขอบราว

จับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป�นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิว

สุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย  นำท่านแวะชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป�นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึก

ระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝ��งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่าง

ตระการตาเป�นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 

ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 

   

Day2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , 

แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากน้ันไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญ

ภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับ

ปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสยีงมิคก้ีเมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่าง

ดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งท่ีพลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูป

กับมิคก้ี และจับมือกับเจ้าเป�ดช่ือก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปด้วยวัตถุโบราณท่ีสร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับท่ีซึ่ง

วัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา

ตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป�นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียง

เครื่องดนตรีท่ีเป�นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิก

ก้ี!” จากน้ันเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ  

 



 

 

 

 พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล 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 เพ่ือต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ช่ัวร้าย  



 

 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง 

หยิบแว่นตา Stark Vision ข้ึนสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! 

การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของ

ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความ

ทนทานสูง ระบบป�ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรบั

การบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่

ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยาก

เตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่อง

อเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย 

 ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 

น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ 

(ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันน้ันๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ท่ี

ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป�นตัวการ์ตนูดัง อาทิ Mickey mouse, 

Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสน

สวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, 

Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนตด์ังอาทิ The Jungle 

Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  

*อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวย* 

อิสระอาหารเท่ียง-ค่ำ ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 

Day3 วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์ร่ีร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเต๋ียวหลอด โจ๊ก เป�นต้น (3) 

 นำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) (Middle Level of Peak) ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพ

อันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ั้ง

วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป�นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวง

จุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป�นท่ีตั้งของธุรกิจ ช้ันนำของฮ่องกงพร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 



 

 

จากน้ันนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป�นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย์ เป�นจดุท่ีมฮีวงจุ้ยท่ีดี

ท่ีสุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากน้ันนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ีย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สนิเงินทอง 

หรือถ้าท่านไหนมลีูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังกัจจายน์ได ้

จากน้ันนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป� หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้า

แห่งความรักก็ได้ จากน้ันขอพรเรือ่งการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากน้ันให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป�น

จุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสดุของฮ่องกง 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” เป�นอีกหน่ึงวัดท่ีมีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 

300 ป�ก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ท่ี

หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไมไ่ด้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากังหันลมน้ันช่วยขจัดสิ่งช่ัวร้ายท่ีกำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่ง

ดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งน้ีช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป�นท่ีสักการะบูชาเพ่ือไม่ใหม้สีิ่งไมไ่ด้เกิดข้ึน กังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบ

หมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยป�ดเป่าสิ่งช่ัวร้าย

ออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น หมุนกังหันแห่งโชคชะตา 

- ถ้าชีว ิตในป�ที่ผ่านมาไม่ด ีใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนา�ิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 



 

 

- ถ้าชีว ิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ 

เชื่อว่า "กังหันนำโชค"  จะหมนุแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีว ิตเมื่อหมุนกงัหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป�นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน 

และให้พรนั้นสมปรารถนา” 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัล

อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง 

มาทำเป�นเครื่องประดบั ไม่ว่าจะเป�น จี้  แหวน  กำไล เพ่ือให้เป�นเครื่องประดับติดตัว 

และเสรมิดวงชะตา 

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชค

อย่างป��เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกช้ือเป�นของฝาก หรือเป�นของท่ีระลึก หรือนำโชค

แด่ตัวท่านเอง 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกว่าหยกมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เป�นเครื่องรางบอกเหตุได้ว ่าผู้

สวมใส่กำลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีโชค แต่ถ้า

หากหยกมสีหีมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 



 

 

 นำท่านเดินทางสู่ ห้าง T GALLERIA BY DFS สาขา Tsim Sha Tsui ให้ท่านได้เพลินเพลินช็อปป��งอิสระก่อนกลับ เป�นห้างท่ีรวม BRANDE ดัง

มาไว้ท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป�นเครื่องสำอางค์สกินแคร์ COUNTER BRAND  เมคอัพบิวตี้ น้ำหอมแบรนด์ดัง เช่น BURBERRY, BVLGARI, DIPTYQUE, 

GIVENCHY, GUCCI, ISSEY MIYAKE, JO MALONE, LOEWE, VERSACE แว่นตาแฟช่ันยี่ห้อดังท่ีคุ้นตาอย่าง ALEXANDER MCQUEEN, 

BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, DIOR, GIVENCHY, GUCCI, CELINE, RAY-BAN, PRADA, SAINT LAURENT นา�ิกาแบรนด์ดังไฮแฟช่ัน

อย่าง CARTIER, CHOPARD ลดเลเวลลงมาก็จะพวก CASIO, DANIEL WELLINGTON, FOSSIL, SEIKO ส่วนเครื่องประดับอย่างเช่น PANDORA, 

SWAROVSKI, TIFFANY & CO. ถ้าเป�นกระเป๋าส่วนมากจะเป�นพวกแบรนด์ COACH, MARC JACOBS, MICHAEL KORS, STELLA 

MCCARTNEY 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

21.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


