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วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – 
A Symphony of Lights 

   

DORSETT TUSEN 
WAN, HONG KONG 
หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์     

DORSETT TUSEN 
WAN, HONG KONG 
หรือเทียบเท่า  

3 
วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน  
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติ
ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

    



 
 

 
 
 
 

 
 

BKK       HKG HKG       BKK 

  
EK384 13.45 17.40 EK385 21.00 23.15 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 11,990 4,500 

17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 11,990 4,500 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 11,990 4,500 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 11,990 4,500 

25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 11,990 4,500 

02 – 04 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

03 – 05 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

04 – 06 มีนาคม 2566 17,990 17,990 13,990 5,000 

09 – 11 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

10 – 12 มีนาคม 2566 BUS A 16,990 16,990 12,990 4,500 

10 – 12 มีนาคม 2566 BUS B 16,990 16,990 12,990 4,500 

11 – 13 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

16 – 18 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

18 – 20 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

 
 

อัตราค่าบริการ 

โปรแกรมเดนิทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบนิ Emirates Airline (EK) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 



 
 

 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

23 – 25 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

24 – 26 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

25 – 27 มีนาคม 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

01 – 03 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

06 – 08 เมษายน 2566 17,990 17,990 13,990 5,000 

07 – 09 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

08 – 10 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

12 – 14 เมษายน 2566 23,990 23,990 19,990 6,000 

14 – 16 เมษายน 2566 23,990 23,990 19,990 6,000 

15 – 17 เมษายน 2566 23,990 23,990 19,990 6,000 

21 – 23 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

28 – 30 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 4,500 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 17,990 17,990 13,990 5,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

 
** อัตรานีไ้ม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ท่าน ** 

หากท่านใดสนใจ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่มทา่นละ 3,500.- บาท (ไม่รวมคา่เดินทาง) 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 
 
สำคัญโปรดอ่าน 

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

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights 
 

11.00  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีป้ายต้อนรับเลทส์โก
กรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

13.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 
เท่ียวบินท่ี EK384 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

17.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้า
เมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B พร้อมออกเดินทาง
ท่องเท่ียว จากน้ันนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบัน
อยู่ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถว่ิงจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 
ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)   
นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ท่ีมีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ท่ีบริเวณพ้ืน ย้ายมาไว้บนขอบ
ราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉากพร้อม
เพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย นำท่านแวะชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน 
การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ี
อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆท่ีต้ังอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่อง
แสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Day2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)   
อิสระท่องเท่ียวแบบเต็มวัน ท้ังนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
สถานท่ีแนะนำ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพ่ิมท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพ้ืนท่ี 
7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอร่ี แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และ
มิสทิค พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทาง
และโชว์แรงระเบิดท่ีต่ืนเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ 
พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่ง
อนาคตและสิ่งท่ีพลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก 
เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปด้วยวัตถุโบราณท่ีสร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับท่ีซ่ึงวัตถุโบราณน่าต่ืนตาจากท่ัวโลกมามี
ชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็น
โซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การ
แสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ  
พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการข่ียานพาหนะอัน
ทันสมัยของ 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 ผู้ชั่วร้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา 
Stark Vision ข้ึนสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละคร้ังของ 

Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจาก
สตาร์ค อินดัสตร้ี – รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกท่ี
ซ่อมแซมตัวเองได้ เม่ือคุณพร้อมสำหรับการบินข้ึน 
คุณจะได้ท่องฟากฟ้าท่ีต่ืนเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพ่ือ

ชมมุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของ
ฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยาก

เตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให

เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท 
พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรียขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. 
ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ท่ีร่วม
ขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจาก
นิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The 
Lion King, Toy Story ฯลฯ ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟท่ีปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออำนวย* 

- ช้อปปิ้งย่านดังท่ีฮ่องกง 
ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตสามารถเดินช้อปปิ้งไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน ห้างดังๆฝนย่านนี้ไม่ว่าจะเป็น K11, Ocean 
Terminal, The One, iSquare ท่ีรวมสินค้าแฟชั่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั่น Hi-End ให้
ได้ช้อปอย่างจุใจ  หรือจะช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ เมคอัพสกินแคร์ น้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ 
มีจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดๆได้ท่ี SASA, Bonjour ซ่ึงมีสาขาอยู่ท่ัวทุกย่านในฮ่องกง 
ย่านมงก๊ก ถือเป็นย่านช้อปปิ้งท่ีคึกคักอีกย่านนึงในฮ่องกง ถูกใจสาวๆขาช้อปเพราะท่ีนี่
มีเลด้ีส์ มาร์เก็ตนั่นเอง มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เคร่ืองประดับ แฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ 

  ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 



 
 

 

Day3 วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้าน
หยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยต่ิมซำข้ึนชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเต๋ียวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (3)   

นำท่านไปยัง วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน ท้ัง 2 แห่งนี้อยู่ติดกัน โดยมีสะพานข้ามถนนเป็นตัวเชื่อมสวนกับวัดเข้าด้วยกัน สร้าง
ข้ึนต้ังแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดทำจากไม้ รูปทรางคล้ายวัด
ญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระดอกบัวซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เม่ือเดินเข้าไป
บริเวณวัดจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง ส่วนสวนหนานเหลียน สวนสวยท่ีได้รับอิทธิพลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศ์
ถัง ส่วนสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นการผสมผสานระหว่างจีนและญ่ีปุ่น ภายในสวนมีศาลาสีทองต้ังอยู่กลางน้ำ มีชื่อว่า “Pavilion of 
Absolute Perfection” บริเวณโดยรอบเป็นสวนสน เม่ือเดินถัดเข้าไปก็จะพบกับอาคารไม้กลางน้ำ เป็นร้านนั่งด่ืมชาชมบรรยากาศสวน 
และมีน้ำตกขนาดใหญ่ท่ีด้านในน้ำตกนั้นเป็นร้านคาเฟ่ 

จากน้ันนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซ่ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จาก
เทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ 
ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมา
ต้ังแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เม่ือนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลม
แล้วนำไปติดไว้ท่ีหน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบา้นจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายท่ีกำลัง
จะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดข้ึน 
กังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 
คร้ัง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งม่ัน หมุนกังหันแห่งโชคชะตา 

- ถ้าชีวิตในปีท่ีผ่านมาไม่ดี ใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
- ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย และต้ังจิตอธิษฐานขอสิ่งท่ีเราอยากได้ 
เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเม่ือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ท่ัวกันท้ังฟ้าดิน 
และให้พรนั้นสมปรารถนา” 



 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทาง
มาวัดนี้เพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซ่ึงวัดแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้า
เซียน 

 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้ว

ตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไป
ในรูของนิ้วนางท้ัง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจาก
ภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้ม้ัย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการ
อธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง” 

 
 



 
 

 
 

นำท่าน ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัด
จีนด้ังเดิม และถือเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง ซ่ึงวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “พิธียืมเงินเทพเจ้า” เพ่ือให้เราร่ํารวยเงิน
ทอง เงินไหลกองทองไหลมา โดยปกติทางวัดจะมีการจัดเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากน้ันในวันปกติก็สามารถมาทำพิธีขอได้
ตามสะดวก 
 
เจ้าแม่กวนอิม คือเทพเจ้าแห่งความเมตตา หากใครท่ีมีเร่ืองทุกข์ร้อนมักจะมากราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ท่ีไม่ควรพลาดคือการเสี่ยงเซียมซี ท่ี
ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าแม่นมาก ช่วงเวลาสำคญัๆท่ีมักจะมานิยมมาไหว้ขอพรท่ีนี่ คือ 
 
เทศกาลตรุษจีน - มีพิธีขอซองอ่ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิม เพ่ือให้เป็นสิริมงคลในวันปีใหม่จีน (แต่สามารถไปในช่วงปกติได้ แต่ทางวัดอาจไม่ได้
เตรียมซองแดงไว้ ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซ้ือชุดไหว้ได้จากทางวัด) 
เทศกาลกวนอิม - ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันท่ี 19 เดือนย่ี เป็นวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม 
วันยืมเงินเทพเจ้า - ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันท่ี 26 เดือน 1 เป็นวันเปิดทรัพย์ 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการไหว้ขอพร นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ เก็บซองไว้ ภายในซองจะ

มีจำนวนเงินท่ีทางวัดเขียนไว้ แล้วแต่โชคว่าใครจะได้มากได้น้อย หากประสบความสำเร็จให้กลับไปทำบุญ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

นำท่านเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับ
รางวัลอันดับเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหัน
วัดแชกง มาทำเป็นเคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพ่ือให้เป็น
เคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำ
โชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนำ
โชคแด่ตัวท่านเอง 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกว่าหยกมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เป็นเครื่องรางบอกเหตุได้

ว่าผู้สวมใส่กำลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีโชค 
แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่า เจ้าของหยกกำลังจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 
เท่ียง           บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูห่านย่างฮ่องกง (4) 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
21.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
23.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


