
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11280 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            ::: ตามรอยศรทัธา มหาเศรษฐ ี::: 

เทีย่วทรปิเดยีวขอพรครบสตูร 
ขอโชค ขอลาภ ขอเงนิ ขอทอง...เจรญิกา้วหนา้ กายาแข็งแรง 

กจิการเฟ่ืองฟ ูเนือ้คูเ่ขา้หา...นําพาอาํนาจ ปราศจากศตัร ู 
แกช้ง เสรมิมงคลตลอดปี โชคดไีมส่ ิน้สดุ  

 
 

ไหวพ้ระ..มาเกา๊..ฮอ่งกง..ชอ้ปป้ิง 3 วนั 
☆เปิดใหม☆่  สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ 

ชมววิบนตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง “SKY 100”  

ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจทีม่าเกา๊และฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

หมายเหตุ:ราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 
 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
อายไุมถ่งึ18ปี

(เก็บเพิม่) 
จํานวน 

19-21  กมุภาพนัธ ์2562 9,999 3,500 5,500 20 

20-22 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 3,500 5,500 20 

21-23 กมุภาพนัธ ์2562 10,901 3,500 5,500 20 

22-24  กมุภาพนัธ ์2562 11,911 3,500 5,500 20 

23-25  กมุภาพนัธ ์2562 11,911 3,500 5,500 20 

24-26  กมุภาพนัธ ์2562 10,901 3,500 5,500 20 

25-27  กมุภาพนัธ ์2562 9,999 3,500 5,500 20 

27-1  มนีาคม 2562 9,999 3,500 5,500 20 

28-2  มนีาคม 2562 10,901 3,500 5,500 20 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ 

– ศาลเจา้นาจา – วดัเปากง – The Parisian – The Venetian – ►New ..สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ด

ในโลก◄ เกาะฮอ่งกง  

08.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิแอรม์าเกา๊ 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX 885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกับตําบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกันดว้ย

สะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ ์

ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนัก

กวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้ับจนี เพือ่ใหค้นรุ่นหลังไดร้ะลกึถงึ เชือ่กัน

ว่า :: หากใครสามารถหาสัญลักษณ์อนิฟินติีค้รบ 3 แห่ง จะโชคดอียา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ แวะชมิขนม ณ รา้นขายของ

ฝากขึน้ชือ่ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 

นําท่านสู่ วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรม

ของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้

แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม ทีม่า

ของคําว่า ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐอียูท่ีน่ี่ :: หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธุรกจิประสบ

http://bit.ly/2NMk5YE


ผลสําเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะไปทําทุน ไมว่่าจะมหาเศรษฐแีห่งเกาะมาเก๊า หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้น

แลว้แตม่าทีน่ีท่ัง้นัน้    

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้นาจา ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหลังประตูเซนตป์อล เหมาะสําหรับท่านทีต่อ้งการขอลูกหลาน,

ขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์เหมอืนองคน์าจาทีม่ฤีทธิม์าก ซกุซน กลา้หาญ หากท่านทีม่าขอลูกแลว้จะตอ้งไป

ไหวอ้งคแ์มน่าจาทีต่ัง้อยูข่า้งๆภายในศาลดว้ย เพือ่ทีจ่ะใหล้กูทีโ่ตมาวา่นอนสอนงา่ยดว้ย เชือ่กนัวา่ :: นอกจากขอ

ลกูแลว้ ยงัขอใหส้ขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงเหมอืนองคน์าจาไดอ้กีดว้ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่วัดเปากง หรอืเขา้ใจงา่ยๆทีเ่รารูจ้ัก คอื องคเ์ปาบุน้จิน้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1889 เนือ่งจากความ

อดอยากยากแคน้ของชาวบา้นทีโ่ดนเจา้หนา้ทีรั่ฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึไดม้กีารรวมตัวกันเพือ่สรา้งศาลและอัญเชญิ

องคเ์ปาปุ้ นจิน้มาประทับ เพื่อใหช้าวเมอืงอยู่ดีมสีุข เชือ่กันว่า :: ปัดเป่าศัตรู คนโกง ขอใหท้่านช่วยดูแลเรื่อง

เอกสารสญัญาตา่งๆ ไมใ่หถ้กูเอารัดเอาเปรยีบ แกช้งกบัเทพไทส้ว่ยเอี๊ย ใครจะสอบเกีย่วกับดา้นกฎหมาย แนะนํา

ตอ้งมาไหวท้า่นเปาทีน่ี ่

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

นําท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมอืงจําลองของฝร่ังเศส เมอืงปารีส 

แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ จากนัน้นําท่านเขา้สู ่The 

Venetian ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น พบกับ

แหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลาและ

พเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่ับการล่องเรอื ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจล่องเรอืกอนโดล่า

กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทัวรค์่ะ)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร   

 HILIGHT  ► นําท่านเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน

โลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค่ 30 

นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสรา้งราว 1.2 

แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นีม้คีวามยาวทัง้หมด 

55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มต่อจากถนนสายหลักและอกีสว่นทีเ่ป็นอุโมงคใ์ต ้

ทะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้งสามารถ

ตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภยัไปจนถงึการรับมอืกับเหตุฉุกเฉนิ

พาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลา

เพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า (วงัดอกบวั) – วดัหมา่นโหมว่ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ 

– จบิกาแฟชมววิ Sky100 ตกึ ICC – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – The Symphony Of Light 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแห่งนี้

สวยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมี

รูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่าน

นมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานต่ออายซุ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี เชือ่กันว่า 

:: ขอพรอะไรก็ไดจ้ากเจา้แมก่วนอมิจะสมหวังทกุประการ  ใครไมม่ลีกูใหม้าขอลกูทีอ่งคพ์ระสงักจัจาย ขอเงนิทอง

สมบรูณ์ทีอ่งคเ์ทพไฉ่ซงิเอี๊ย แลว้หา้มลมืเดนิไปดา้นหลังองคก์วนอมิ เพือ่ถ่ายรูปมังกรตัง้แต่หัวจรดหางแลว้นําไป

ตัง้บนโต๊ะทํางาน จะชว่ยเสรมิอํานาจบารมกีบัทา่น 

นําท่านเดนิทางสู่ วัดหลนิฟา(Lin Fa)หรอืวังดอกบัว วัดจนีตัง้อยู่บรเิวณหว่านจ๋าย 

คอสเวยเ์บย ์วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มี

โคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมที่เราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิารเปรียบเสมือนความ

เจรญิรุง่เรอืงของผูท้ีม่านมสัการเจา้แมก่วนอมิ เคยมปีระวัตเิลา่วา่เจา้แมก่วนอมิเคยมา

ปรากฏกายภายในบรเิวณวัด ชาวบา้นจงึสรา้งวิหารที่มีลักษณะคลา้ยดอกบัวขึน้ 

นอกจากนีภ้ายในวัดเรายงัไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลังคา

และสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมอีกีหลากหลายใหท้่านได ้

ชม อสิระใหท้า่นไดข้อพรตามอธัยาศัย เชือ่กนัวา่ :: ตอ้งขอพรเรือ่งการเงนิ และทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่งซนิแสดูดวงแมน่

อกีดว้ย  



นําทา่นเขา้สู ่วัดหมา่นโหมว่ (Man Mo Temple) สกัการะบชูาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็น

เทพดา้นบุน๋และเทพเจา้กวนอ(ูMo) เทพแหง่สงครามเป็นเทพดา้นบู ้นยิมสําหรับนักเรยีน,นักศกึษามากราบไหวข้อ

พรกนั วัดหมา่นโหมว มอียูห่ลายสาขาทั่วเกาะฮอ่งกงและประเทศจนี    จากนัน้นําท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ที่
ข ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกังหันนําโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่ 

ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไร ้

พ่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ 

แผ่นดนิจนีเกดิกลียุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่า

ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ด ้

ชือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่

ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของ

การตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่

ของธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่า

ของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืก

ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กนัวา่ :: ใครทีไ่ดม้าสักการะองคแ์ชกง หมนุ

กงัหัน จะเป็นการปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย นําพาอํานาจ นําพาความโชคด ีสะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง 

นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่Sky100 จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง อยูบ่นชัน้ 100 ของตกึ 

International Commerce Centre (ICC) ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกงและสงู

เป็นอนัดับ 6 ของโลก ดว้ยความสงูจากระดับน้ําทะเล 393 เมตร ตามทางเดนิไป

ที่ลฟิท์ก็จะมภีาพและขอ้มูลบอกกล่าวถงึสิง่สําคัญ ๆ ที่เกดิขึน้ในแต่ละปีของ

ฮอ่งกง ในการขึน้ไปชมววิดา้นบนนัน้ใชเ้วลาเพยีง 60 วนิาทเีท่านัน้เองในการขึน้

ลฟิทไ์ปยงัชัน้ 100 ถอืวา่เป็นการขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วมากดา้นบนจุดชมววิจะเป็นการชม

ววิผา่นกระจกใส สงูโปรง่ มองเห็นววิแบบพาโนรามา่ ทา่นสามารถชมววิเมอืงฮอ่งกงทัง้ฝ่ังเกาลนู เกาะฮอ่งกง เกาะ

ลันตาได ้360 องศาและทีพ่ืน้ทางเดนิมกีารจําลองตกึรามบา้นชอ่งของฮอ่งกงใหไ้ดช้ม  นอกจากนี้มนีทิรรศการ

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของฮอ่งกงตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันจัดแสดงเอาไวใ้หช้มอกีดว้ย ฟร!ี! จบิกาแฟพรอ้มชม

ววิพาโนรามา......... 

นําท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก อสิระ

เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ฯลฯ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศัย เพือ่ไมร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย  

 นําท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุ

ยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีง

ถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพืน้ที่อาคารตสํึาคัญต่าง ๆทีต่ัง้อยู่สอง

ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้จะประดับประดาดว้ยแสง

ไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นหยก  ►New ..สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก◄ มาเกา๊ – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (แบบติม๋ซํา)  

นําท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีน

เป็นวัดเกา่แก่อายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรู ้

ทางดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําใหค้นเหล่านี้ยกยอ่งในตัว

ท่านและไดต้ัง้ศาลเพื่อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยนี้มี

ความเชือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีีทุ่กคนตอ้งเจ็บป่วยก็

เลยมคีนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึ่งที่ผูค้นศรัทธาและ

นยิมทําเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 

50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิง่ เชือ่กันว่า :: หา้ม



พลาด!! ใครมาทีน่ีต่อ้งมาผกูดา้ยแดงของเนือ้คู ่ความรักมัน่คง มสีขุภาพด ี นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้ม

และเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากหยกตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

HILIGHT ▶นําท่านเดนิทางสู่ เกาะมาเก๊า โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮ่องกง-มาเก๊า/

ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 

แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มต่อจาก

ถนนสายหลักและอกีส่วนทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้ง

สามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกับ

เหตุฉุกเฉินพาท่านขา้มทะเลโดยคนขับทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านไดส้ัมผัสกับการขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดใน

โลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊ เดนิทางตอ่สูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อทําการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

20.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ......................... 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

 ชาํระเต็มจํานวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ 

หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


