
รหัสโปรแกรม : 25606(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 
 

 

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
HX780 02.00 05.40 HX779 21.10 23.10 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

01 – 04 มกราคม 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
5,000 บาท 

 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 1,500 
บาท/ทา่น ** 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 

สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – 
นมสัการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวฒันธรรม
นองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท –   AVENUE OF 
STARS - Symphony of Lights 

   

BEST 
WESTERN 
GRAND 
HOTEL, 
HONGKONG 
หรือเทียบเทา่ 

 

3 ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์เต็มวนั    

BEST 
WESTERN 
GRAND 
HOTEL, 
HONGKONG 
หรือเทียบเทา่ 

 

4 
ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมิว – 
วดัหวงัตา้เซียน  โรงงานจวิเวอร์รีร่า้นหยก – หา้ง T 
GALLERIA – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

    

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ 

Hongkong Airlines (HX) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมป่ระสงค์จะเขา้ดสินีย์แลนด์ สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้า่นละ  
2,000 บาท 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท/ทา่น 
และช าระสว่นทีเ่หลือ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

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

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

คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

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

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

23.00  นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 
Hongkong Airlines (HX)  โดยมีป้ายต้อนรบั          เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 
 
 
 
 



 
  

Day2 สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง – นั่งกระเชา้นองปิง – นมสัการพระใหญเ่ทียนถาน – หมูบ่า้นวฒันธรรม
นองปิง – หา้งซติี้เกต เอาท์เล็ท AVENUE OF STARS – Symphony of Lights 

 

02.00 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX780 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง 40 นาท ี

05.40 เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากนัน้
น าทา่นตรวจคดักรองโควดิ RT-PCR ตามมาตราการคดักรองของฮอ่งกง ไมม่ีคา่ใช้จา่ยในการตรวจ 
น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบัสมัภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) 
พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
(Ngong Ping 360 ) เป็นสถานทีท่ีถ่ือวา่เป็นไฮไลท์เมือ่มาฮอ่งกง รบัชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของเกาะ
ฮอ่งกงจากกระเชา้ ซึง่กระเชา้ทีน่ ั่งม ี3 แบบดว้ยกนั 
- Standard Cabin กระเชา้แบบธรรมดา เหมาะสมหรบัคนกลวัความสงู 
- Crystal Cabin กระเชา้แบบกระจกแกว้ เหมาะส าหรบัคนทีช่อบความตืน่เตน้ 
- Private Cabin กระเชา้ชมววิแบบสว่นตวั พ้ืนจะเป็นกระจกแกว้ ไมต่อ้งรอควิ 
 

  
 น าทา่นเดนิทางไปยงัเกาะลนัเตาเพือ่นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ (Polin Monastery) หรือ นิยม

เรียกวา่พระใหญล่นัเตา องค์พระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหนัพระพกัตร์ไปทางเหนือ
สูจ่ีนแผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวาม
สูงท ัง้สิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮอ่งกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่
เป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทียนถาน ประดิษฐานบนแทน่บูชามีความสูงเทา่กบัตกึ  3 ช ัน้  ออกแบบตาม
ฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปกักิง่ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท ัง้ 5 
พระองค์ ณ อาคารหมืน่พุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมสีตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหว้
ทีป่ระกอบดว้ยเน้ือสตัว์เขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กทา่นไดต้ ัง้จติอธษิฐาน
ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลาน



อธิษฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองค์พระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ข ัน้ บริเวณฐาน
พระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่นัเชญิมา
จากศรีลงักา ภาพวาดพุทธประวตัิโดยวาดจากสีน ้ามนั (ไม่รวมคา่เข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  
หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได้  และยงัมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความเชื่อ
ของนิกายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองค์พระ 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “ชาวฮอ่งกงเชือ่วา่ หากใครไดม้านมสัการขอพรพระใหญ ่ชีวติจะมี

แตค่วามสุข และประสบความส าเร็จในทุกๆดา้น” 
จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อสิระ
เทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่น้ีทา่นจะได้พบความสนุกทีส่ามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมด ัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

แวะพกัเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที่
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสด
ชืน่ไมน้่อย เรือ่งความอรอ่ยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซอ่มบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อด
เขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญ
ฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรียญฮอ่งกง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ให้ท่านได้อิสระช็อปป้ิงกบั OUTLET 
สนิคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่
จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และช ัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญใ่หท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรือวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางผา่น สะพานชงิหมา่ ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนทีม่ีช่วงกลางยาวทีสุ่ดเป็นอนัดบั 
2 ของโลก และในปจัจุบนัอยูท่ีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองช ัน้ ช ัน้บนมี
เส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้ส าหรบัรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรบั
รถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรียญฮอ่งกง 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อะเวนิว ออฟ สตารส์ AVENUE OF STARS ทีม่กีำรประทบัตรำลำยมอืดำรำทีเ่คยประทบัไวท้ีบ่รเิวณพืน้ 
ยำ้ยมำไวบ้นขอบรำวจบัเลยีบทำงเดนิรมิน ้ำตลอดแนว เพื่อใหผู้ช้มไดเ้หน็ชดั และถ่ำยรูปคู่กบัรอยพมิพด์ำรำโดยมวีวิตกึรมิอ่ำววคิตอเรยี
เป็นฉำกพรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิสุดอลงักำรของอ่ำววคิตอเรยี  น าทา่นแวะชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความ

มหศัจรรย์เริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัตมิีเดียสุดยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึ

ในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดของโลกครอบคลุมพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้า

ส าคญัตา่งๆทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝั่งของอา่ววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่

เพียงกดสวติช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

ค ่า   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL, HONGKONG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day3 ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์เต็มวนั 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิำรท่ำนดว้ยติม่ซ ำขึน้ชื่อของฮอ่งกง อำท ิฮะเก๋ำ ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ อาณาจกัรแหง่จนิตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมน
สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี ่แลนด์ , กรซิลีย์ 
กลัช์ และมสิทคิ พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักบัการลอ่งเรือทอ่ง
ป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัว์ตลอดเสน้ทางและโชว์แรงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจกัรแหง่แฟนตาซี ที่
ซึ่งคุณจะได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยงัทูมอร์โรว์
แลนด์ ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลมื
แวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี้ และจบัมือกบัเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวตัถุ
โบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภณัฑ์ลกึลบัทีซ่ึง่วตัถุโบราณน่าตืน่ตาจากท ั่วโลกมามชีีวติตอ่
หน้าต่อตาใน มสิทคิ พอยท์ และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา
ตุก๊ตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสียงเพลง IT’S 
A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครือ่งดนตรีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาติ และอยา่ลืมแวะ
ทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย สนุกกบัเกมตา่งๆ  การแสดงแสงสี “เรารกัมกิกี้!” จากนั้นเชิญ
ทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินีย์แลนด์และโซนตา่งๆ  



 

  

พบกบัเครื่องเล่นใหมล่่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถร่วม
ความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอิน
เทอร์แอคทีฟในพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกบั Ant-Man and 
The Wasp เพือ่ตอ่สูก้บัเหลา่รา้ย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผูช้ ั่วรา้ย  

และสนุกไปก ับ Iron Man Experience 
บินไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของ
ฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึน้สวม
ใส่ แล้วเตรียมตวัส าหรบัการเข้าสู่ยุคใหม่
อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละคร ัง้ของ Expo 
Edition Iron Wing จะใช้พลงังานจากเตา
ปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยี
ล่าสุดจากสตาร์ค อินดสัตรี้ – รวมถึง ชุด
เกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบ

ปญัญาประดษิฐ์ และกระจกทีซ่อ่มแซมตวัเองได ้เมือ่คณุพรอ้มส าหรบัการบนิขึน้ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าที่
ตื่นเต้นเรา้ใจของตวัเมือง เพื่อชมมุมมองทีแ่ปลกใหมล่่าสุดและสูงทีสุ่ดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – 
Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตัิการของไฮดร้าอยู่บริเวณน้ี ให้



เตรียมพรอ้มส าหรบัการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมีจุดเดน่ความพเิศษเฉพาะตวั ทอ่งอเมรกิาฉบบัยอ่สว่น
อยา่งมชีีวติชีวาทีถ่นนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรีย 

 ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดั
แสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกว ัน โดย
สามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ีเ่มนสตรีท ยูเอส
เอ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนันัน้ๆ)  ชมและ
เชียร์ตวัละครดสินีย์ ทีร่่วมขบวนมากมายไมว่า่
จะเป็นตวัการ์ตูนดงั อาทิ Mickey mouse, 
Minnie mouse, Winnie and the Pooh  
ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนิทานหลากหลาย
เ รื่ อ ง  อ า ทิ   Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตวัละครจากภาพยนต์
ดงัอาท ิThe Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

อสิระอาหารเทีย่ง-ค ่า ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL, HONGKONG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day4 ยอดเขาวคิตอเรียพีค – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซียน – โรงงานจวิเวอร์รีร่า้นหยก – 
หา้ง T GALLERIA – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิำรท่ำนดว้ยติม่ซ ำขึน้ชื่อของฮอ่งกง อำท ิฮะเก๋ำ ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (4) 
 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีสุ่ด

และสวยที่สุดของฮ่องกง เป็นบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สมัผสับรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น 
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จุดชมววิทีด่ีทีส่ดุและ
หา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิท ัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท ั้งวนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงาม
แตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวง
จุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชน่าแบงค์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้ม
ท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

รา้นไอศครีม Gino's Gelato รา้นไอศครีมเจลลาโตสไตล์อติาลี ต ัง้อยูบ่รเิวดา้นลา่งตกึ The Peak 
หากทา่นตอ้งการลิม้รสไอศครีมทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าใหล้องทานทีน่ี่ กลิ่นหอมของวาฟ
เฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที่ท าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนย ั่วน ้าลายนกั มีไอศครีมให้เลือกหลากหลาย
รสชาต ิทีส่ามารถเลือกทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรือขนมต่างๆ   



จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รีพลัส์เบย์ โดยเชือ่วา่ ณ 
บรเิวณหาดรีพลสัเบย์ เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ีทีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้
น าทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความม ั่นคง ทรพัย์สนิเงนิทอง หรือถา้ทา่นไหนมี
ลูกยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงักจัจายน์ได้ 

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือก
ขอคู ่หรือขอพรเรือ่งความรกั จากเทพเจา้แหง่ความรกัก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทาง
ปลอดภยัจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดร้บั พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ี
ทีส่ดุของฮอ่งกง 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ต านานวดัแชกง หรือเรียกอกีชือ่หน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัทีม่ี
ประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน สรา้งมาต ัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการทีจ่ะมา
ปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่น้าบา้น ปรากฎ
วา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหนัลมนัน้ชว่ยขจดัสิง่ช ั่วรา้ยที่
ก าลงัจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆมาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแหง่น้ีชึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็น
ทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สีิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ กงัหนั 4 ใบพดั แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภยั, สขุภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร ัง้ จะชว่ยปดัเป่าสิง่ช ั่ว
รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆเขา้มา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงให้เป๊ะปัง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งม ั่น หมุนกงัหนัแห่ง

โชคชะตา 
- ถา้ชีวติในปีทีผ่า่นมาไมด่ี ใช้น้ิวช้ีหมุนกงัหนัตามเข็มนาฬกิา ใหใ้ช้มือซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 
- ถา้ชีวติดีอยูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย และต ัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได้ 
เชือ่วา่ "กงัหนัน าโชค" จะหมนุแตส่ิง่ดี ๆ เขา้มาในชีวติเมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อกี 3 คร ัง้ ดงัๆ 
เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ั่วกนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สมปรารถนา” 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดัน้ีวา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่
รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวดัน้ีเพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั ซึง่วดัแหง่น้ีเป็น

ทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซียน 
 
 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมยูงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “วธิีการอธษิฐานขอคู ่

ข ั้นแรกก็ท าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลาย
น้ิวนาง แล้วเอาน้ิวก้อยสอดเข้าไปในรูของน้ิวนางท ัง้ 2 
ขา้ง คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน ดูจากภาพ
ไม่ต้องตกใจว่าจะท าไดม้ ัย้ เพราะบริเวณด้านข้างจะรูป
สาธติวธิีการอธษิฐานโดยละเอียดอีกคร ัง้” 

 
 
 



 
น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอร์รี ่ทีข่ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบั
งานดีไชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง
เรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็น
เครือ่งประดบั ไมว่า่จะเป็น จี้  แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็น
เครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิ
ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นได้
เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของทีร่ะลกึ หรือน าโชคแดต่วั
ทา่นเอง 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “ชาวจีนยงัเชือ่กนัอีกวา่หยกมีอ านาจคุม้ครองผูส้วมใสใ่หพ้น้จากสิง่

ช ั่วรา้ย เป็นเครือ่งรางบอกเหตุไดว้า่ผูส้วมใสก่ าลงัมีโชคหรือมีเคราะห์อยา่งไร สงัเกตไดจ้ากสีของหยก 
หากหยกมีสีสนัสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกก าลงัจะมีโชค แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือ
มองเห็นรอยแตกรา้วชดัขึน้ก็แปลวา่ เจา้ของหยกก าลงัจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่หา้ง T GALLERIA BY DFS ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิช็อปป้ิงอสิระกอ่นกลบั เป็นหา้ง

ทีร่วม BRANDE ดงัมาไวท้ีน่ี่ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งส าอางค์สกนิแคร์ COUNTER BRAND  เมคอพั
บวิตี้ น ้าหอมแบรนด์ดงั เชน่ BURBERRY, BVLGARI, DIPTYQUE, GIVENCHY, GUCCI,  
ISSEY MIYAKE, JO MALONE, LOEWE, VERSACE แวน่ตาแฟชั่นยีห่อ้ดงัทีคุ่น้ตาอยา่ง 
ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, DIOR, GIVENCHY, 
GUCCI, CELINE, RAY-BAN, PRADA, SAINT LAURENT นาฬกิาแบรนด์ดงัไฮแฟชั่นอยา่ง 
CARTIER, CHOPARD ลดเลเวลลงมาก็จะพวก CASIO, DANIEL WELLINGTON, FOSSIL, 
SEIKO สว่นเครือ่งประดบัอยา่งเชน่ PANDORA, SWAROVSKI, TIFFANY & CO. ถา้เป็น
กระเป๋าสว่นมากจะเป็นพวกแบรนด์ COACH, MARC JACOBS, MICHAEL KORS, STELLA 
MCCARTNEY 

  
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 

21.10 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Hongkong Airlines เทีย่วบนิ
ที ่HX779 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทีมงานเลทส์โก
กรุป๊ 

 
 

 
 



 



 



 



  

 



 
 

                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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