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Period ADL 0-18ปี SGL Size Flight 
10 - 12 พฤษภาคม 62 (ศ-อา)  11,911 +5500 3,500 20 NX 
11 - 13พฤษภาคม 62 (ส-จ) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

13 - 15 พฤษภาคม 62 9,999 +5500 3,500 20 NX 
17 - 19 พฤษภาคม 62 (ศ-อา) วันวิสาขบูชา 11,911 +5500 3,500 20 NX 

20 - 22 พฤษภาคม 62(หยุดชดเชย) 10,901 +5500 3,500 20 NX 
24 - 26 พฤษภาคม 62 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 
25 - 27 พฤษภาคม 62 (ส-จ) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 62 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 
01 - 03 มิถุนายน 2562 (ส-จ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 
07 - 09 มิถุนายน 2562 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 
08 - 10 มิถุนายน 2562 (ส-จ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 
14 - 16 มิถุนายน 2562 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 
15 - 17 มิถุนายน 2562 (ส-จ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 
21 - 23 มิถุนายน 2562 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 
22 - 24 มิถุนายน 2562 (ส-จ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 
28 - 30 มิถุนายน 2562 (ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 (ส-จ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 

::: ตามรอยศรทัธา มหาเศรษฐ ี::: 
เทีย่วทรปิเดยีวขอพรครบสูตร 

ขอโชค ขอลาภ ขอเงนิ ขอทอง...เจรญิกา้วหนา้ กายาแข็งแรง 
กจิการเฟ่ืองฟ ูเนือ้คูเ่ขา้หา...น าพาอ านาจ ปราศจากศตัรู  

แกช้ง เสรมิมงคลตลอดปี โชคดไีมส่ ิน้สดุ  
 

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

ชมววิบนตกึทีส่งูทีสุ่ดในฮอ่งกง “SKY 100”  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจทีม่าเกา๊และฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

หมายเหต:ุราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– 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 เคาน์เตอร ์L สายการบนิแอรม์าเกา๊ 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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

14.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีน้ือทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ย

สะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลงัผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

น าท่านเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ดัแสดงประวตัขิองโบสถ ์

ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุในดนิแดนตะวนัออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนัก

กวา่ 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตเุกส 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดร้ะลกึถงึ เชือ่กนั

วา่ :: หากใครสามารถหาสญัลกัษณอ์นิฟินติีค้รบ 3 แห่ง จะโชคดอีย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ แวะชมิขนม ณ รา้นขายของ

ฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊ 

น าท่านสู ่วดัเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่13 ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรม

ของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้

แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม ทีม่า

ของค าวา่ ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐอียู่ทีน่ี่ :: หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธุรกจิประสบ

ผลส าเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะไปท าทุน ไม่วา่จะมหาเศรษฐแีห่งเกาะมาเกา๊ หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้น

แลว้แตม่าทีน่ี่ทัง้นัน้    

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้นาจา ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหลงัประตเูซนตป์อล เหมาะส าหรับท่านทีต่อ้งการขอลกูหลาน,

ขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบูรณเ์หมอืนองคน์าจาทีม่ฤีทธิม์าก ซกุซน กลา้หาญ หากท่านทีม่าขอลูกแลว้จะตอ้งไป

http://bit.ly/2NMk5YE


ไหวอ้งคแ์ม่นาจาทีต่ัง้อยู่ขา้งๆภายในศาลดว้ย เพือ่ทีจ่ะใหล้กูทีโ่ตมาวา่นอนสอนง่ายดว้ย เชือ่กนัวา่ :: นอกจากขอ

ลกูแลว้ ยังขอใหส้ขุภาพสมบูรณแ์ข็งแรงเหมอืนองคน์าจาไดอ้กีดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเปากง หรอืเขา้ใจง่ายๆทีเ่รารูจ้ัก คอื องคเ์ปาบุน้จิน้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1889 เน่ืองจากความ

อดอยากยากแคน้ของชาวบา้นทีโ่ดนเจา้หนา้ทีร่ัฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึไดม้กีารรวมตวักนัเพือ่สรา้งศาลและอญัเชญิ

องคเ์ปาปุ้นจิน้มาประทับ เพือ่ใหช้าวเมอืงอยู่ดมีสีขุ เชือ่กนัวา่ :: ปัดเป่าศตัรู คนโกง ขอใหท้่านชว่ยดแูลเรือ่ง

เอกสารสญัญาตา่งๆ ไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรยีบ แกช้งกบัเทพไทส้ว่ยเอี๊ย ใครจะสอบเกีย่วกบัดา้นกฎหมาย แนะน า

ตอ้งมาไหวท้่านเปาทีน่ี่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมอืงจ าลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี 

แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ จากนัน้น าท่านเขา้สู่ The 

Venetian ใหท้่านไดส้มัผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น พบกบั

แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและ

พเิศษใหทุ้กท่านเปิดประสบการณใ์หม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่

กรุณาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทัวรค์่ะ)  อสิระท่านจนถงึเวลาอนัสมควร   

 HILIGHT  ► น าท่านเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน

โลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/ฮอ่งกง-จไูห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 

นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสรา้งราว 1.2 

แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่น้ีมคีวามยาวทัง้หมด 

55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอโุมงคใ์ต ้

ทะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตนั การออกแบบโครงสรา้งสามารถ

ตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ

พาท่านขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้ับใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลา

เพยีงไม่นาน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

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

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าท่านสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแหง่น้ี

สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมี

รูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมงโดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่าน

นมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี เชือ่กนัวา่ :: 

ขอพรอะไรก็ไดจ้ากเจา้แม่กวนอมิจะสมหวงัทุกประการ  ใครไมม่ลีกูใหม้าขอ

ลกูทีอ่งคพ์ระสงักจัจาย ขอเงนิทองสมบรูณท์ีอ่งคเ์ทพไฉ่ซงิเอี๊ย แลว้หา้มลมืเดนิไปดา้นหลงัองคก์วนอมิ เพือ่

ถ่ายรูปมงักรตัง้แตห่ัวจรดหางแลว้น าไปตัง้บนโตะ๊ท างาน จะชว่ยเสรมิอ านาจบารมกีบั

ท่าน 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิฟา(Lin Fa)หรอืวงัดอกบัว วดัจนีตัง้อยู่บรเิวณหวา่นจ๋าย 

คอสเวยเ์บย ์วดัน้ีสรา้งขึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทีศ่กัดิส์ทิธิ ์มี

โคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมทีเ่ราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิารเปรยีบเสมอืนความ

เจรญิรุ่งเรอืงของผูท้ีม่านมัสการเจา้แม่กวนอมิ เคยมปีระวตัเิลา่วา่เจา้แม่กวนอมิเคยมา

ปรากฏกายภายในบรเิวณวดั ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารทีม่ีลกัษณะคลา้ยดอกบัวขึน้ 

นอกจากน้ีภายในวดัเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลงัคา

และสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมอีกีหลากหลายใหท้่านไดช้ม อสิระใหท้่านไดข้อพรตาม

อธัยาศยั เชือ่กนัวา่ :: ตอ้งขอพรเรือ่งการเงนิ และทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่งซนิแสดดูวงแม่นอกีดว้ย  

น าท่านเขา้สู ่วดัหม่านโหม่ว (Man Mo Temple) สกัการะบูชาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็น

เทพดา้นบุ๋นและเทพเจา้กวนอ(ูMo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้นยิมส าหรบันักเรยีน,นักศกึษามากราบไหวข้อ
พรกนั วดัหม่านโหมว มอียู่หลายสาขาทั่วเกาะฮอ่งกงและประเทศจนี    จากนัน้น าท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ที่
ข ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

น าท่านขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหันน าโชค วดัน้ีตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ 

ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไร ้

พ่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าวา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ 

แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์

น้ีไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ 

และท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะ

เสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลใน

ดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของ

ท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลย

ทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่ม่วา่ทัวรไ์หน

ทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กนัวา่ :: 

ใครทีไ่ดม้าสกัการะองคแ์ชกง หมุนกงัหัน จะเป็นการปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย น าพาอ านาจ น าพาความโชคด ีสะเดาะ

เคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง 

น าท่านเดนิทางขึน้สู ่Sky100 จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง อยู่บนชัน้ 100 ของตกึ 

International Commerce Centre (ICC) ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกงและสงู

เป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยความสงูจากระดบัน ้าทะเล 393 เมตร ตามทางเดนิไป

ทีล่ฟิทก็์จะมภีาพและขอ้มูลบอกกลา่วถงึสิง่ส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะปีของ

ฮอ่งกง ในการขึน้ไปชมววิดา้นบนนัน้ใชเ้วลาเพยีง 60 วนิาทเีท่านัน้เองในการขึน้

ลฟิทไ์ปยงัชัน้ 100 ถอืวา่เป็นการขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วมากดา้นบนจุดชมววิจะเป็นการชมววิผ่านกระจกใส สงูโปรง่ มองเห็น

ววิแบบพาโนราม่า ท่านสามารถชมววิเมอืงฮอ่งกงทัง้ฝ่ังเกาลนู เกาะฮอ่งกง เกาะลนัตาได ้360 องศาและทีพ่ืน้

ทางเดนิมกีารจ าลองตกึรามบา้นชอ่งของฮอ่งกงใหไ้ดช้ม  นอกจากน้ีมนีทิรรศการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของ

ฮอ่งกงตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันจัดแสดงเอาไวใ้หช้มอกีดว้ย ฟร!ี! จบิกาแฟพรอ้มชมววิพาโนรามา......... 

น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมมุโลก อสิระ

เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆไม่วา่จะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ฯลฯ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน) จนถงึเวลานัดหมาย  

 น าท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุ

ยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีง

ถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตสึ าคญัตา่ง ๆทีต่ัง้อยู่สอง

ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ี จะประดบัประดาดว้ยแสง

ไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

สุวรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (แบบติม๋ซ า)  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วดัหวงัตา้เซยีน

เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี ท่านเทพเจา้หวอ่งซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรู ้

ทางดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหลา่น้ียกย่องในตวั

ท่านและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพวอ่งไทซนิ คนในสมัยน้ีมี

ความเชือ่เรือ่งสขุภาพวา่เมือ่ท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็

เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและ

นยิมท าเมือ่มาถงึวดัหวงัตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวงัตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 

50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีดัหวงัตา้เซยีนมคีวามแม่นย าเป็นอย่างยิง่ เชือ่กนัวา่ :: หา้ม

พลาด!! ใครมาทีน่ี่ตอ้งมาผูกดา้ยแดงของเน้ือคู ่ความรักมั่นคง มสีขุภาพด ี น าท่านเขา้ชม รา้นหยก ใหท้่านไดช้ม

และเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากหยกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

HILIGHT ▶น าท่านเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/

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



แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่น้ีมคีวามยาวทัง้หมด 55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จาก

ถนนสายหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตนั การออกแบบโครงสรา้ง

สามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกบั

เหตฉุุกเฉินพาท่านขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้ับใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน

โลกดว้ยเวลาเพยีงไม่นาน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊ เดนิทางตอ่สูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

20.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ......................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 
 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ตม็จ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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



สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 
หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณทีี่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  


