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วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light  

11.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  โดยมีเจา้หน้าท่ี

บริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบั 

13.45 น. เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

17.10 น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

www.plan-travel.com Tel:02-416-1537-8 sv@plan-travel.com  HKG-VCT3D-EK                     Page 2 of 8 

 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ Avenue Of Star ถนนริมอ่าวท่ีมีรอยประทบัตราฝ่ามือตลอดแนวริมน ้า ถ่ายรูปคู่กบัฝ่าม

ของดาราและบุคคลผูม้ีชื่อเสียง หน่ึงในน้ันมีรอยมือของเฉินหลงอีกดว้ย โดยมีฉากหลงัเป็นตึกระฟ้าริมอา่ว วิคตอเรียท่ี

ถ่ายรูปอย่างไรก็เพลิน ดูโชวแ์สง สี เสียง ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก The Symphony of Light ท่ีใชนั้กแสดงเป็นตึกระฟ้าทั้งจาก

ฝ่ังเกาลูนและฝ่ังฮ่องกง เป็นการแสดงท่ีตระการตา โดยไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกของโลก บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขต เศรษฐกิจฮ่องกง 

 

 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Dorsett Tsuen Wan Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง วัดแชกงหมิว - วัดเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า - อ่าวน ้าต้ืน Repuls Bay- Shopping จิมซาจุย่  - 

มาเกา๊  

เชา้  บริการอาหารเชา้ เมนูติ่มซ า ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือเรียกว่า วัดกังหนัน าโชค เป็นวดัเก่าแก่ของ ฮ่องกง สรา้งขึ้ น

เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึ้ นชื่อลือชาในเรื่องความศกัสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์น

เงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อ แชก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของ

ราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้ นทัว่ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก้่อเกิดบุรุษชาติ

นักรบ ท่ีชี่อ ว่าขุน พล แชก๊ง ท่ีไดย้กทพัไป ปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็

ไดช้ื่อว่าเป็น นักรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะ ไดรับชยัชนะเสมอ 

และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อ ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคล

ในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์็อฟไชน่าของฮ่อ งกง ถึงกบัจ าา

ลองดาบของท่านไปกอ่ สรา้งตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน า โชคท่ีมีชื่อของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง 
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ท่ีไม่ว่าทวัรไ์หนมาท่ีฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซื้ อสินคา้มงคลชิ้ นน้ีเพื่อเสริมสรา้งบารมีและศิริมงคล

ใหก้บัชีวิต  

 

จากน้ันน าท่านขอพร เจา้แม่กวนอิมฮองฮ า เพื่อความร า่รวยเงินทอง เป็นวดัท่ีขึ้ นชื่อเรื่องการปลดหน้ีสิน 

รบัทรพัยปิ์ดยอดขาย สายคา้ขายท่ีตอ้งการความเฮงความปังตอ้งมาท่ีน่ีใหไ้ด ้โดยจะมีฤกษ์ขอยืมเป็น

เทศกาล แต่ท่านสามารถใชฤ้กษ์สะดวก มายืมท่านได ้แต่เมื่อใดท่ีส าเร็จผลจงกลบัมาขอบคุณเจา้แม่กวนอิม 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้มาท่ีน่ีมกัจะไดม้ากนัมากกว่า 1 ครั้ง 

 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร น าท่านชมความสวยงามของ อ่าววิคทอเรีย VICTORIA ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก และชม

สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งอนัทนัสมยัยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF 

CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพรท่ี์สูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  น าท่านชม 

รา้นจิวเวลรี่ โรงงานจิวเวลรี่ ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บั รางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการ
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เสริมดวง เรื่องฮวงจุย้ ซึ่ง โดดเด่นในเรื่องของจ้ีกงัหนั แหวนกงัหนั ท่ีเชื่อกนัว่าเมื่อกงัหนัหมุนจะมีเสียง

เหมือนเสีย งนับเงินเปรียบเสมือนผูส้วมใส่จะไดรบัเงินทองมาไม่ขาดสาย และปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ยออกไป 

จากน้ัน  แวะชอ้ปป้ิง รา้นหยก หยกในจีนโบราณจนมาถึงสมยัน้ัน ยงัมีความเชื่อว่าเป็นอญัมณีท่ีล ้าค่าและ

หายาก บ่งบอกฐานะของสตรีในสมยัก่อน แต่ในสมยัใหม่น้ีจะเชื่อว่า หยกสีเขียวน้ันเหน่ียวน าโชคและความ

ร า่รวย ดงัค ากล่าวท่ีว่า “สีเขียวเหน่ียวทรพัย”์ ถือเป็นการเสริมฮวงจุย้ท่ีดี ของผูส้วมใส่ อิสระใหท่้านได้

 เรียนรูช้นิดของหยกและเลือกซื้ อตามใจชอบ พาท่านสนุกกบัการ ชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนน

นาธาน ท่ีคนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าชื่อดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, 

กระเป๋า, เข็มขดั, น ้าหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงชื่อดงั อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, 

HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือกซื้ อของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ   

 

 

ค า่      อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 น าท่านเดินทางขา้มสะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า ยาวรวม 55 กม. เปิดใช้

บริการ 23 ต.ค.2561 เชื่อมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กบัเมืองจูไห่ ของมณฑลกวางตุง้ และเขต

บริหารพิเศษมาเก๊าของจีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานกว่า 8 ปี มีทั้งสะพานและอุโมงค ์ยาว 6.7 กม. รวมถึง

เกาะเทียมขนาด 625 เมตร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Grand Habour Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม    วัดเจา้แม่กวนอิม - วิหารเซนตพ์อล - The Venetian - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูติ่มซ า ณ ภตัตาคาร  

พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวัดเจา้แม่กวนอิม ท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของ

สถานท่ีแห่งน้ีท าใหเ้กิดต านานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง....พาท่านชม วิหารเซนตพ์อล ซากโบสถท่ี์มีชื่อ

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถม์ีพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ์ ซึ่งโบสถเ์ซนต์

พอลน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล   
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น าท่านแวะ รา้นของฝาก  ขนมของชาวทอ้งถ่ิน ขนมทารต์ไข่ข้ึนชื่อของเกาะมาเก๊า 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร พาท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพ

ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบกบัรา้นคา้แบนดเ์นมชื่อดงั

มากมายกว่า 350 รา้น ท่ีเปิดพรอ้มใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ ม

ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พรอ้มใหท่้านไดส้มัผัสกบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี 

สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปสต์ั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน 

มาเก๊า รีสอรท์ โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในรม่สุดหรู พื้ นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเว

นิส สะพานรูปโคง้ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มสะพานกลบัสู่สนามบิน Chek Lap Kok  

21.15 น.    เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 385 

23.15 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.... 
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**ส าหรบัท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

**รายการน้ีจะเขา้รา้นรฐับาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละรา้นใชเ้วลาในการน าเสนอ 

ประมาณ 45 นาที -1 ชัว่โมง** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีไม่จดัหวัหนา้ทวัรร์่วมเดินทางในกรณีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกดท์อ้งถ่ิน ** 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดวันเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี พกัเดี่ยว 

11 - 13 มี.ค. 66 

25 - 27 มี.ค. 66 
18,988.- 18,988.- 3,500 

21 - 23 เม.ย. 66 

28 - 30 เม.ย. 66 
19,988.- 19,988.- 3,500 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

4. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

7. ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

8. ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

**ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) **ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 2,000 บาท ช าระท่ีสนามบินใน

วนัเดินทาง** **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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@ @ เงื่อนไขการใหบ้ริการ @ @ 

 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั  

* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก

ได ้หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

*    กรณีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า  กรณีใดๆ

ใหถื้อ 

      ว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก

ได ้หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

@ @ การยกเลิก @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น ... 

2.  ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 7-13 วนั  ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

3.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1.  ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด   

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก  

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอ สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง 

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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