
 
 

 

 

 



 
 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars    

DORSETT TUSEN WAN, 

HONGKONG หรือ

เทียบเท่า  

2 อิสระเลือกท่องเท่ียวหรือช้อปป��งตามอัธยาศัย    

DORSETT TUSEN WAN, 

HONGKONG หรือ

เทียบเท่า  



 
 

 

 

 

 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX750 11.40 15.30 CX701 16.05 18.15 

CX614 13.35 17.30    

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

เที่ยวบิน 

(ขาไป) 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 21,990 21,990 CX750 6,500 

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 21,990 21,990 CX750 6,500 

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 21,990 21,990 CX750 6,500 

02 – 05 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX750 6,500 

03 – 06 มีนาคม 2566 23,990 23,990 CX750 6,500 

03 – 06 มีนาคม 2566 23,990 23,990 CX614 6,500 

09 – 12 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX750 6,500 

10 – 13 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX614 6,500 

17 – 20 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX614 6,500 

23 – 26 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX750 6,500 

24 – 27 มีนาคม 2566 22,990 22,990 CX750 6,500 

3 

นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน 

– นั่งกระเช้านองป�ง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม

นองป�ง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท 
   

DORSETT TUSEN WAN, 

HONGKONG หรือ

เทียบเท่า  

4 
วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – 

สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

 

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

 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน ** 

*กรุณาตรวจสอบเท่ียวบินตามตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง* 
 

 

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 ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี  

4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการ

แนะนำเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars 

08.30 น.       พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Cathay Pacific พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย 

       ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

11.40 น.       บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX750/CX614 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ท่ีนั่ง 2-4-2 มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง) 

15.30 น.       ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  เจ้าหน้าท่ีนำท่านตรวจคัดกรองโควิด RT-PCR ตามมาตราการคัดกรองของฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่ายใน 

       การตรวจ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B 
 

จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป�นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป�นอันดับ 2 ของโลก และในป�จจุบันอยู่ท่ี

อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 

ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในป� ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในป� ค.ศ. 1997 ด้วย

งบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง  

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
 

นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บน

ขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป�นฉากพร้อม

เพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย  

       นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Day2     อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปป��งตามอัธยาศัย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

อิสระท่องเท่ียวแบบเต็มวัน ท้ังน้ีมหีัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 



 
 

 

 

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

แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ และยังมีเครื่องเลน่ใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man 

and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการข่ียานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบ

อินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim 

Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้าย และสนุกไปกับ Iron Man Experience ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัด

แสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันน้ันๆ)  ชมตัวละครดิสนีย์ 

ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป�นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, 

Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  

Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The 

Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ 

ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมีการยกเลิก

การแสดงหากสภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวย* 

ช้อปป��งย่านดังท่ีฮ่องกง 

ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

ถือว่าเป�นแหล่งช้อปป��งสุดฮิตสามารถเดินช้อปป��งไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน ห้างดังๆ

ฝนย่านนี้ไม่ว่าจะเป�น K11, Ocean Terminal, The One, iSquare ที่รวมสินค้า

แฟชั ่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั ่น Hi-End ให้ได ้ช้อปอย่างจุใจ  หรือจะช้อปป��ง

เครื่องสำอางค์ เมคอัพสกินแคร์ น้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ มีจัดโปรโมช่ันอยู่ตลอดๆได้

ท่ี SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยู่ท่ัวทุกย่านในฮ่องกง 

ย่านมงก๊ก ถือเป�นย่านช้อปป��งท่ีคึกคักอีกย่านนึงในฮ่องกง ถูกใจสาวๆขาช้อปเพราะ

ท่ีน่ีมีเลดีส้์ มาร์เก็ตน่ันเอง มสีินค้าไม่ว่าจะเป�นเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องประดับ แฟช่ันเทรนด์ใหม่ๆ  

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

 

Day3 นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองป�ง – นมัสการพระใหญ่เทียน

ถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองป�ง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ยติม่ซําขึน้ชื่อของฮอ่งกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (3)   

 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง  โดยรถรางพีค

แทรม เป�นรถรางที่ใช้เดินทางขึ้นและลง ที่เป�ดใช้บริการมามากกว่า 120 ป�แล้วบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ

บริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา 

The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศท้ัง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท้ัง

วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป�นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตาม

หลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป�นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่า

ประทับใจ 

 ร้านไอศครีม Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตั้งอยู่บริเวด้านล่างตึก The Peak หากท่านต้องการลิ้มรสไอศครีมท่ี

เป�นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนำให้ลองทานท่ีน่ี กลิ่นหอมของวาฟเฟ�ลบอล หรือ Egg Waffle ท่ีทำสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั่วน้ำลายนัก มี

ไอศครีมให้เลือกหลากหลายรสชาติ ท่ีสามารถเลือกท้อปป��งได้ตามท่ีต้องการไม่ว่าจะเป�น มาชเมลโล่ อัลมอล หรือขนมต่างๆ   

 
 

จากน้ันนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป�นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์  

โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลสัเบย์ เป�นจุดท่ีมฮีวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของเกาะฮ่องกง  

นำท่านเริ่มขอพร เจา้แม่กวนอิม จากน้ันนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ีย 



 
 

 

 

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก 

ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสงักัจจายน์ได ้

 

จากน้ันนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป� หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพ

เจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือ

ว่าเป�นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป�นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยป� โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมา

วัดน้ีเพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภยั ซึ่งวัดแห่งน้ีเป�นท่ีประดษิฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อยา่งเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน 

 



 
 

 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู่ ข ั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อย

สอดเข ้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข ้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว ่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณ

ด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง” 

เท่ียง           บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (4) 

นำท่านเดินทางสู่ สถานตีงชุง (Tung Chung Station) เพ่ือข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองป�ง 360 องศา (Ngong Ping 360 ) เป�นสถานท่ีท่ีถือว่า 

เป�นไฮไลท์เมื่อมาฮ่องกง รับชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเช้า ซึ่งกระเช้าท่ีน่ังมี 3 แบบด้วยกัน 

- Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลัวความสูง 

- Crystal Cabin กระเช้าแบบกระจกแก้ว เหมาะสำหรับคนท่ีชอบความตื่นเต้น 

- Private Cabin กระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว พ้ืนจะเป�นกระจกแก้ว ไม่ต้องรอคิว 

 



 
 

 

 

นำท่านเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระ

สร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐาน

ดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงท้ังสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอย่างไม่

เป�นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถาน

ในป�กกิ่ง ภายในเป�นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตว์

มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ท่ีประกอบด้วยเน้ือสัตว์เข้ามาไหว้เป�นอันขาด 

นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่

ว่าจะเป�นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป�นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถ

เดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป�นที่ประดิษฐานของ

บรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาด

จากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้  และยังมีรูปป��น

ของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “ชาวฮ่องกงเชื่อว่า หากใครได้มานมัสการขอพรพระใหญ่ ชีว ิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จ

ในทุกๆด้าน” 

จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองป�ง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณ

หมู่บ้านจำลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว 
  
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองป�งป�ดซ่อมบำรุง หรือป�ดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป�นรถโค้ชของ

อุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 

เหรียญฮ่องกง 

 

 

 



 
 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ให้ท่าน

ได้อิสระช็อปป��งกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น 

COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป�น BURBERRY 

รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ต

ขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป�น ของกิน ของใช้ หรือว่า

ผลไม้สดๆ ซื้อกลับไปเป�นของฝากให้คนท่ีบ้านได้อีกด้วย 

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์ร่ีร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซําขึน้ชื่อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (5)   

พาท่านตรวจ RT-PCR ฟรี ตามมาตรการของฮ่องกง 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” เป�นอีกหน่ึงวัดท่ีมีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สร้างมา

ตั้งแต่ 300 ป�ก่อน ตามตำนานเลา่กันว่าได้มโีจรสลดัต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้ว

นำไปติดไว้ท่ีหน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากังหันลมน้ันช่วยขจัดสิ่งช่ัวร้ายท่ีกำลงัจะเข้า

มา และนำพาสิ่งดีๆมาสูต่น จึงไดส้ร้างวัดแชกงแห่งน้ีช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป�นท่ีสักการะบูชาเพ่ือไม่ให้มสีิ่งไมไ่ดเ้กิดข้ึน กังหัน 4 

ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วย

ป�ดเป่าสิ่งช่ัวร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 



 
 

 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น หมุนกังหันแห่งโชคชะตา 

- ถ้าชีว ิตในป�ที่ผ่านมาไม่ด ีใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนา�ิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 

- ถ้าชีว ิตดีอยูแ่ล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได ้

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

และให้พรนั้นสมปรารถนา” 

 

 

 

นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหัน

วัดแชกง มาทำเป�นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป�น จี้  แหวน  กำไล เพ่ือให้เป�น

เครื่องประดับตดิตัว และเสริมดวงชะตา 

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำ

โชคอย่างป��เสี่ยะ  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป�นของฝาก หรือเป�นของท่ีระลึก หรือนำ

โชคแด่ตัวท่านเอง 

 

 



 
 

 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะป�ง!!  “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกว่าหยกมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เป�นเครื่องรางบอกเหตุได้

ว ่าผู้สวมใส่กำลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีโชค 

แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 

เท่ียง         บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (6) 

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.05 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX701 

18.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


