
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
 
 
 

 
  
  
   
    
 

 
  
  
 
 
  

  
 
  
 
  
  

 
 
 

 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

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

   

DORSETT TUSEN 
WAN, HONG KONG 
หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์     

DORSETT TUSEN 
WAN, HONG KONG 
หรือเทียบเท่า  

3 
วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก  
– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ     



  

 
 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX750 11.40 15.30 CX701 16.05 18.15 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี 

ไม่มีเตียง) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพัก
เดี่ยว 

02 – 04 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

03 – 05 มีนาคม 2566 17,990 16,990 13,990 4,500 

09 – 11 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

10 – 12 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

11 – 13 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

16 – 18 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

18 – 20 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

23 – 25 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

24 – 26 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

25 – 27 มีนาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

18 – 20 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
 

 

 

 

 

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



  

 

 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ป ี
มีเตียง/ไมม่ีเตียง) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพัก
เดี่ยว 

02 – 04 มิถุนายน 2566 17,990 16,990 13,990 4,500 

09 – 11 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
10 – 12 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
16 – 18 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
17 – 19 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

22 – 24 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
23 – 25 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 16,990 15,990 12,990 4,500 

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

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

หากท่านใดสนใจ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพ่ิมท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
 

 
 
สำคัญโปรดอ่าน 

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

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี  
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

อัตราค่าบริการ 



  

 
Day1  สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – Avenue of Stars – A Symphony of Lights 

 
08.40 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Cathay Pacific  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อม

อำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
11.40 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 750 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B 

นำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ
ที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไ ฟ 2 
ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง  
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่
เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด
คือเทพหวังต้าเซียน 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้น

แรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ ้วโป้งกดปลายนิ ้วนาง แล้วเอา
นิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยาก
เกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั ้ย เพราะบริเวณ
ด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง” 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ท่ีบริเวณพื้น ย้ายมาไว้บน
ขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉาก
พร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย นำท่านแวะชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 
น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
โลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ 
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



  

 

Day2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 

 

เช้า อาหารเช้าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียวของท่าน 
อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มหีัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
สถานที่แนะนำ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นท่ี 
7 ส่วน  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และ
มิสทิค พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทาง
และโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์  
พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่ง
อนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก 
เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปดว้ยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากท่ัวโลกมามี
ชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็น
โซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง  IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที ่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การ
แสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล  
Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้
อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อ
ต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ช่ัวร้าย  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา 
Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ 
Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจาก
สตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกท่ี

ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมอืง 
เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower 

เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละ
แห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับ

ย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ 
และหอสังเกตการณ์วิคตอเรียขบวนพาเหรด ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงใน
เวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรีท ยูเอสเอ 
(ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียร์ตัวละครดีสนีย์ ที ่ร่วมขบวน
มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการต์ูนดงั 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 

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

- ช้อปปิ้งย่านดังท่ีฮ่องกง 
ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตสามารถเดินช้อปปิ้งไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน ห้างดังๆฝนย่านนี้ไม่ว่าจะเป็น K11, Ocean 
Terminal, The One, iSquare ที่รวมสินค้าแฟชั่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั่น Hi-End ให้ได้ช้อปอย่างจุใจ  หรือจะช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ เมคอัพส
กินแคร์ น้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ มีจัดโปรโมช่ันอยู่ตลอดๆได้ที่ SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วทุกย่านในฮ่องกง 
ย่านมงก๊ก ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอีกย่านนึงในฮ่องกง ถูกใจสาวๆขาช้อปเพราะที่น่ีมเีลดีส้์ มารเ์ก็ตนั่นเอง มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครือ่งสำอางค์ 
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ แฟช่ันเทรนด์ใหม่ๆ  

  
** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



  

 

Day3 วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชื่อของฮอ่งกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (2)   

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สร้างมา
ตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเลา่กันว่าได้มโีจรสลดัต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลม
แล้วนำไปติดไว้ท่ีหนา้บ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไมไ่ด้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งช่ัวร้ายที่กำลัง
จะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสูต่น จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกดิขึ้น 
กังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 
ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น หมุนกังหันแห่งโชคชะตา 

- ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ด ีใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
- ถ้าชีวิตดีอยูแ่ล้วก็ให้หมุนกังหนักลับจากขวาไปซ้าย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ 
เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเมื่อหมุนกงัหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดังๆ เพ่ือให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้า
ดิน และให้พรนั้นสมปรารถนา” 

 

 
 



  

 
 

นำท่าน ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
วัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งน้ีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอยืมเงิน เพื่อให้เรารํ่ารวยเงิน
ทอง เงินไหลกองทองไหลมา 
เจ้าแม่กวนอิม คือเทพเจ้าแห่งความเมตตา หากใครทีม่ีเรื่องทุกข์ร้อนมักจะมากราบไหว้ขอพร นอกจากน้ีที่ไม่ควรพลาดคือการเสี่ยงเซียมซี 
ที่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าแม่นมาก ช่วงเวลาสำคัญๆ ที่มักจะมานิยมมาไหว้ขอพรที่น่ี คือ 
เทศกาลตรุษจีน – มีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้เป็นสิริมงคลในวันปีใหม่จีน (แต่สามารถไปในช่วงปกติได้ แต่ทางวัดอาจ
ไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ ก็สามารถเตรียมซองไปเอง และซื้อชุดไหว้ได้จากทางวัด) 
เทศกาลกวนอิม – ตามปฏิทินจีน ถือเอาวันท่ี 19 เดือนยี่ เป็นวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสตัว์กวนอิม 
วันยืมเงินเทพเจ้า – ตามปฏิทินจนี ถือเอาวันท่ี 26 เดือน 1 เป็นวันเปิดทรัพย ์

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “วิธีการไหว้ขอพร นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ เก็บซอง

ไว้ ภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดเขียนไว้ แล้วแต่โชคว่าใครจะได้มากได้น้อย หากประสบความสำเร็จให้กลับไปทำบุญ” 
 
นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดย
การย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก 
หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!!  “ชาวจีนยงัเชื่อกนัอีกว่าหยกมีอำนาจคุม้ครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิง่ชั่วร้าย เป็น

เคร่ืองรางบอกเหตุได้ว่าผู้สวมใส่กำลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสขีองหยก หากหยกมีสสีันสดใส นั่นก็หมายความว่า 
เจ้าของหยกกำลงัจะมีโชค แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่า เจ้าของหยกกำลงัจะมีเคราะห์มา
เยือน” 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูห่านย่างฮ่องกง (3) 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.05 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินที่ CX 701 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



   



  

 



  

 



  

 


