
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
  
  
 
 
  
  
  

  
 
  
 
  
  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินานาชาติ
ฮอ่งกง  
– A Symphony of Lights 

   

SILKA FAR EAST 
HOTEL 

หรือเทียบเทา่  

2 
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
หรือเลือกเทีย่วซ้ือทวัร์ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์     

SILKA FAR EAST 
HOTEL 

หรือเทียบเทา่  

3 
วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – รา้นหยก – 
เ จ้ า แ ม่ ก ว น อิ ม ฮ่ อ ง ฮ า     

    



 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       HKG HKG       BKK 

  
EK384 13.45 17.40 EK385 21.00 23.15 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 17,990 17,990 13,990 4,500 

12 – 14 พฤษภาคม 
2566 

17,990 17,990 13,990 4,500 

13 – 15 พฤษภาคม 
2566 

17,990 17,990 13,990 4,500 

19 – 21 พฤษภาคม 
2566 

17,990 17,990 13,990 4,500 

20 – 22 พฤษภาคม 
2566 

15,990 15,990 11,990 4,500 

26 – 28 พฤษภาคม 
2566 

17,990 17,990 13,990 4,500 

– นั่งกระเช้านองปิง – นมสัการพระใหญ่เทียน
ถาน  
– หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์
เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบิน
สุวรรณภูม ิ

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ Emirates 
Airline (EK) 

 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             
เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 
            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

27 – 29 พฤษภาคม 
2566 

17,990 17,990 13,990 4,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่น
ละ 5,000 บาท 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 
1,200 บาท/ทา่น ** 

หากทา่นใดสนใจ ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ ช าระเพิม่ทา่นละ 3,500.- บาท 
(ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท/
ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์
เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอร์ตตา่งชาตชิ าระเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่

ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-
19 ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง – A Symphony of Lights 
 

 
09.45  นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

EMIRATES (EK) โดยมีป้ายต้อนรบัเลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้ม
แนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

13.45 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรฐัประชาชน
จีน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK384 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง 

17.40 เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจาก
นัน้น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รบัสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะทา่นออก Exit B พรอ้มออกเดินทางทอ่งเทีย่ว จากนั้นน า
ทา่นเดนิทาง ผ่านสะพานชิงหมา่ ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนทีม่ีช่วงกลางยาวทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก และในปจัจุบนัอยู่ที่อนัดบัที่ 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองช ั้น ช ั้นบนมี
เสน้ทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง สว่นชัน้ลา่งใช้ส าหรบัรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรบั
รถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ย
งบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรียญฮอ่งกง  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)   
น าทา่นแวะชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การ
แสดงมลัตมิีเดียสุดยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวร
ทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลุมพ้ืนทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัตา่งๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝั่งของอา่ววคิตอเรยี
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็น
สตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 
พกัที ่SILKA FAR EAST HOTEL ระดบั 3 ดาว 



 

 

 

หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรือ
เทยีบเทา่ 

 

Day2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรือเลือกเทีย่วซ้ือทวัร์ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ 

 

เช้า อาหารเช้าอสิระตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น 
อสิระทอ่งเทีย่วแบบเต็มวนั ท ัง้น้ีมหีวัหน้าทวัร์พรอ้มใหบ้รกิารแนะน าการเดนิทางไปยงัแหลง่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ 
สถานทีแ่นะน า ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ ช าระเพิม่ทา่นละ 3,500.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) อาณาจกัร
แห่งจินตนาการน้ีประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , 
แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กลัช์ และมสิทคิ พอยท์  จากนั้น
ไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วย
สงิสาราสตัว์ตลอดเสน้ทางและโชว์แรงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจกัรแหง่แฟนตาซี ทีซ่ึง่คณุจะได้
พบกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมคิกี้เมาส์ พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคลือ่นไหว
ตระการตาแบบ 3 มติิ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยงัทูมอร์โรว์แลนด์ 
ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้ือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลืม
แวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี้ และจบัมือกบัเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปด้วย
วตัถุโบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติิ ส ารวจพิพธิภณัฑ์ลึกลบัทีซ่ึ่งวตัถุโบราณน่าตืน่ตาจากท ั่วโลก
มามชีีวติตอ่หน้าตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท์ และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรือ
ชมเหลา่บรรดาตุก๊ตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมกีารเคลือ่นไหวไป
ตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครือ่งดนตรีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
แตล่ะชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสียงเพลง IT’S 
A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครือ่งดนตรีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลืม
แวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารกัมิกกี้!” 
จากนัน้เชญิทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินีย์แลนด์และโซนตา่งๆ  



 

 

 

พบกบัเครือ่งเลน่ใหมล่า่สุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถ
ร่วมความสนุกได้โดยการขีย่านพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ยา่งกลา้หาญ
แบบอนิเทอร์แอคทีฟในพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกบั Ant-
Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กบัเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-
bots ผูช้ ั่วรา้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

และสนุกไปกบั Iron Man Experience บินไปกบัไอร่อนแมน เหนือ
ฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรียมตวั
ส าหรบัการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละคร ั้งของ Expo 
Edition Iron Wing จะใช้พล ังงาน
จากเตาปฏกิรณ์อาร์คของตนเองและ
มีเทคโนโลยีลา่สุดจากสตาร์ค อนิดสัต
รี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความ
ทนทานสูง ระบบปญัญาประดิษฐ์ และ

กระจกที่ซ่อมแซมตวัเองได้ เมื่อคุณ
พร้อมส าหรบัการบินขึ้น คุณจะได้ท่อง

ฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตวัเมือง เพื่อชม

มมุมองทีแ่ปลกใหมล่า่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮอ่งกง นั่นคอื – Hong Kong Stark Tower 



 

 

 

เพียงอยากเตือนวา่ มีรายงานถงึปฏบิตักิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณน้ี ใหเตรียมพรอ้มส าหรบัการตอ่สู!้ ซึง่
แตล่ะแหง่ตา่งมีจุดเดน่ความพเิศษเฉพาะตวั ทอ่งอเมรกิาฉบบัยอ่สว่นอยา่งมีชีวติชีวาทีถ่นนเมนสตรีท 
พรอ้มด้วยทาวน์สแควร์ รา้นค้าน่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วิคตอเรียขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ 
แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ีเ่มนสตรีท ยูเอส
เอ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนันั้นๆ)  ชมและเชียร์ตวัละครดสินีย์ ทีร่ว่มขบวนมากมายไมว่า่จะเป็น
ตวัการ์ตูนดงั อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิง
แสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตวั
ละครจากภาพยนต์ดงัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ ชมไฮไลท์การ
แสดงดอกไมไ้ฟทีป่ราสาทเจา้หญงิ ช่วงเวลา 2-3 ทุม่  *อาจมีการยกเลกิการแสดงหากสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย* 
- ช้อปป้ิงยา่นดงัทีฮ่อ่งกง 
ย่านจมิซาจุย่ ถนนนาธานถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสุดฮติสามารถ
เดินช้อปป้ิงไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน หา้งดงัๆฝนย่านน้ีไมว่่า
จะเป็น K11, Ocean Terminal, The One, iSquare ทีร่วม
สนิคา้แฟชั่นไฮสตรีทจนไปถงึแฟชั่น Hi-End ใหไ้ดช้อ้ปอยา่งจุ
ใจ  หรือจะช้อปป้ิงเครื่องส าอางค์ เมคอพัสกินแคร์ น ้าหอมแบ
รนด์เนมดงัๆ มีจดัโปรโมชั่นอยูต่ลอดๆไดท้ี ่SASA, Bonjour 
ซึง่มสีาขาอยูท่ ั่วทกุยา่นในฮอ่งกง 
ยา่นมงกก๊ ถือเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัอกียา่นนึงในฮอ่งกง ถูกใจ
สาวๆขาช้อปเพราะทีน่ี่มีเลดี้ส์ มาร์เก็ตนั่นเอง มีสินค้าไมว่่าจะ
เป็นเครือ่งส าอางค์ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั แฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ  

 
  ** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ** 
พกัที ่SILKA FAR EAST HOTEL ระดบั 3 ดาว 
หรือ COZI HARBOURVIEW HOTEL หรือ DORSETT TUSEN WAN HOTEL หรือ
เทยีบเทา่ 



 

 

 

 

Day3 วดัแชกงหมวิ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – รา้นหยก – เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – นั่งกระเช้านองปิง – 
นมสัการพระใหญเ่ทียนถาน  

                 – หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง – หา้งซติี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง – สนามบนิ
สุวรรณภูม ิ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง 
กว๋ยเตีย๋วหลอด โจก๊ เป็นตน้ (2) 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ต านานวดัแชกง หรือเรียกอกีชือ่หน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดั
ทีม่ปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน สรา้งมาต ัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการ
ทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่น้า
บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมีความเชื่อวา่กงัหนัลมนัน้ชว่ย
ขจดัสิง่ช ั่วรา้ยทีก่ าลงัจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆมาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแหง่น้ีชึ้น เพือ่ระลกึถึง
นายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบูชาเพือ่ไมใ่หม้ีสิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ กงัหนั 4 ใบพดั แตล่ะใบหมายถงึ 
เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตี
กลอง 3 คร ัง้ จะชว่ยปดัเป่าสิง่ช ั่วรา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆเขา้มา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งม ั่น หมุนกงัหนัแห่ง

โชคชะตา 
- ถา้ชีวติในปีทีผ่า่นมาไมด่ี ใช้น้ิวช้ีหมุนกงัหนัตามเข็มนาฬกิา ใหใ้ช้มือซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 



 

 

 

- ถา้ชีวติดีอยูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย และต ัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได้ 
เชือ่วา่ "กงัหนัน าโชค" จะหมนุแตส่ิง่ดี ๆ เขา้มาในชีวติเมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อกี 3 คร ัง้ 
ดงัๆ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สม
ปรารถนา” 
น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอร์รี ่ทีข่ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบ
กบังานดีไชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแช
กง มาท าเป็นเครือ่งประดบั ไมว่า่จะเป็น จี้  แหวน  ก าไล 
เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตาน า
ทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิ
ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นได้
เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของทีร่ะลกึ หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “ชาวจีนยงัเชือ่กนัอีกวา่หยกมีอ านาจคุม้ครองผูส้วมใสใ่หพ้น้จาก

สิง่ช ั่วรา้ย เป็นเครือ่งรางบอกเหตุไดว้า่ผูส้วมใสก่ าลงัมีโชคหรือมีเคราะห์อยา่งไร สงัเกตไดจ้ากสีของ
หยก หากหยกมีสีสนัสดใส นั่นก็หมายความวา่ เจ้าของหยกก าลงัจะมีโชค แตถ่า้หากหยกมีสีหมองลง
หรือมองเห็นรอยแตกรา้วชดัขึน้ก็แปลวา่ เจา้ของหยกก าลงัจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 
 

น าทา่น ไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า เป็นวดัเล็กๆ อนัเกา่แก ่ถูกสรา้งมาต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2416 (ค.ศ.
1873) มีลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบวดัจีนด ัง้เดมิ และถือเป็นวดัทีม่ีชื่อเสียงมากแหง่หน่ึงของฮอ่งกง 
ซึ่งวดัแหง่น้ีมีชื่อเสียงโดง่ดงัในเรือ่งของ “พิธียืมเงนิเทพเจ้า” เพื่อใหเ้ราร ่ารวยเงนิทอง เงินไหลกอง
ทองไหลมา โดยปกติทางวดัจะมีการจดัเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากนั้นในวนั
ปกตก็ิสามารถมาท าพธิีขอไดต้ามสะดวก 
 



 

 

 

เจา้แมก่วนอมิ คอืเทพเจา้แหง่ความเมตตา หากใครทีม่เีรือ่งทกุข์รอ้นมกัจะมากราบไหวข้อพร 
นอกจากน้ีทีไ่มค่วรพลาดคอืการเสีย่งเซียมซี ทีต่า่งก็บอกเป็นเสยีงเดียววา่แมน่มาก ชว่งเวลาส าคญัๆที่
มกัจะมานิยมมาไหวข้อพรทีน่ี่ คอื 
เทศกาลตรุษจนี - มพีธิขีอซองอ ั่งเปาจากเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ใหเ้ป็นสริมิงคลในวนัปีใหมจ่ีน (แต่
สามารถไปในชว่งปกตไิด ้แตท่างวดัอาจไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไว ้ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซื้อ
ชุดไหวไ้ดจ้ากทางวดั) 
เทศกาลกวนอมิ - ตามปฏทินิจนี ถือเอาวนัที ่19 เดือนยี ่เป็นวนัคลา้ยวนัประสตูพิระโพธสิตัว์กวนอมิ 
วนัยืมเงนิเทพเจา้ - ตามปฏทินิจีน ถือเอาวนัที ่26 เดือน 1 เป็นวนัเปิดทรพัย์ 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงให้เป๊ะปงั!!  “วิธีการไหว้ขอพร น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็ม

นาฬกิา 3 รอบ เก็บซองไว ้ภายในซองจะมีจ านวนเงนิทีท่างวดัเขียนไว ้แลว้แตโ่ชควา่ใครจะไดม้าก
ไดน้้อย หากประสบความส าเร็จใหก้ลบัไปท าบุญ” 

 
เทีย่ง       บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูหา่นยา่งฮอ่งกง (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
(Ngong Ping 360) เป็นสถานทีท่ีถ่ือวา่เป็นไฮไลท์เมือ่มาฮอ่งกง รบัชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของ
เกาะฮอ่งกงจากกระเชา้ ซึง่กระเชา้ทีน่ ั่งม ี3 แบบดว้ยกนั 
- Standard Cabin กระเชา้แบบธรรมดา เหมาะสมหรบัคนกลวัความสงู 
- Crystal Cabin กระเชา้แบบกระจกแกว้ เหมาะส าหรบัคนทีช่อบความตืน่เตน้ 
- Private Cabin กระเชา้ชมววิแบบสว่นตวั พ้ืนจะเป็นกระจกแกว้ ไมต่อ้งรอควิ 
น าท่านเดินทางไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน (Polin Monastery) หรือ 
นิยมเรียกวา่พระใหญล่นัเตา องค์พระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหนัพระพกัตร์ไปทาง
เหนือสูจ่ีนแผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้
มีความสูงท ัง้สิน้ 34 เมตร คา่ก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากบัตึก 3 ช ั้น 
ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปกักิง่ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมั
พุทธเจา้ ท ัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมืน่พุทธ โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมุมของหลงัคา หา้ม
น าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเน้ือสตัว์เขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 



 

 

 

 
น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กทา่นไดต้ ัง้จติ
อธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน การเงนิ เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทาน
พร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 
268 ข ัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และ
พระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่นัเชญิมาจากศรีลงักา ภาพวาดพุทธประวตัโิดยวาดจากสนี ้ามนั (ไมร่วม
คา่เขา้ชม ทา่นละ 60 เหรียญฮอ่งกง) หรือชมววิของเกาะลนัเตาในมมุสงูได ้ และยงัมรีูปปั้นของ
เทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐาน
องค์พระ 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “ชาวฮอ่งกงเชื่อว่า หากใครได้มานมสัการขอพร

พระใหญ ่ชีวติจะมีแตค่วามสุข และประสบความส าเร็จในทุกๆ ดา้น” 
จากนั้นใหท้า่นอสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้า่นได้
อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่น้ีทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมด ัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

แวะพกัเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บวัลอย
ทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ให้
ความสดชืน่ไมน้่อย เรือ่งความอรอ่ยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”  
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพ
อากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน 
เพื่อน าท่านขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคืนเงินคา่สว่นต่างกระเช้า
ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรียญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรียญฮอ่งกง 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างซิตี้ เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ให้ท่านได้อิสระช็อปป้ิงกบั 
OUTLET สนิคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH 
LAUREN หรือวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิ
จะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่า
ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี 

21.00 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิ
ที ่EK385 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.15 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน
เลทส์โกกรุป๊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

  



 

 

 
 


