
 

 
BHT9190143

::: ตามรอยศรทัธา มหาเศรษฐ ี::: 
เที�ยวทรปิเดยีวขอพรครบสตูร 

ขอโชค ขอลาภ ขอเงนิ ขอทอง...เจรญิกา้วหนา้ กายาแข็งแรง กจิการเฟื� องฟ ูเนื,อคูเ่ขา้หา...นําพา
อํานาจ ปราศจากศตัร ู 

แกช้ง เสรมิมงคลตลอดปี โชคดไีมส่ ิ,นสดุ  
 

ไหวพ้ระ..มาเกา๊..ฮอ่งกง..ชอ้ปปิ, ง 3 วนั 
☆เปิดใหม☆่  สะพานขา้มทะเลที�ยาวที�สดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ 

ชมววิบนตกึที�สงูที�สดุในฮอ่งกง “SKY 100”  

ชมเมอืงจาํลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปปิ, งแบรนดเ์นมจใุจที�มาเกา๊และฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

หมายเหต:ุราคานี,สาํหรบัคนไทยเทา่น ั,น/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์น
ไทย 
 



 

Period ADL 
บวกเพิม่0-

18ป 
SGL Size Flight 

18 - 20 กรกฎาคม 2562 
(พฤ-ส) 10,901 +5500 3,500 20 NX 

24 - 26 กรกฎาคม 2562 9,999 +5500 3,500 20 NX 

25 - 27 กรกฎาคม 2562 
(พฤ-ส) 10,901 +5500 3,500 20 NX 

29 - 31 กรกฎาคม 2562 9,999 +5500 3,500 20 NX 

30กรกฎาคม-01สงิหาคม  9,999 +5500 3,500 20 NX 

31กรกฎาคม-02สงิหาคม 
2562 9,999 +5500 3,500 20 NX 

01 - 03 สงิหาคม 2562(พฤ-
ส) 10,901 +5500 3,500 31 NX 

03 - 05 สงิหาคม 2562(ส-
จ) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

06 - 08 สงิหาคม 2562 9,999 +5500 3,500 31 NX 

13 - 15 สงิหาคม 2562 9,999 +5500 3,500 31 NX 

15 - 17 สงิหาคม 2562(พฤ-
ส) 10,901 +5500 3,500 20 NX 

19 - 21 สงิหาคม 2562 9,999 +5500 3,500 20 NX 

20 - 22 สงิหาคม 2562 9,999 +5500 3,500 31 NX 

25 - 27 สงิหาคม 2562(อา-
อ) 10,901 +5500 3,500 20 NX 

26 - 28 สงิหาคม 2562 9,999 +5500 3,500 20 NX 



 

30สงิหาคม-01กนัยายน 
2562(ศ-อา) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

31สงิหาคม-02กนัยายน 
2562(ส-จ) 11,911 +5500 3,500 20 NX 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แม่

กวนอมิ – ศาลเจา้นาจา – วดัเปากง – The Parisian – The Venetian – ►New ..สะพานขา้มทะเลที�
ยาวที�สดุในโลก◄ เกาะฮอ่งกง  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์า
เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ที)จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เที)ยวบนิที) NX 885 (บรกิารอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)อง) 
14.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตั �งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั)งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี)ยมปากแมนํ่�าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื�อที)ทั �งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชื)อมถงึกนั
ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพที)มรีะยะทาง 4.5 กม.
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
นําทา่นเที)ยวรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี)มชีื)อออกแบบโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์
ซึ)งโบสถเ์ซนตพ์อลนี�ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ี)ย ิ)งใหญ่
ที)สดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่
กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิHประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนัก
กวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึ)งผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึ)งพระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารี
โปรตเุกส สรา้งขึ�นเพื)อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพื)อใหค้นรุน่หลังได ้
ระลกึถงึ เชื)อกนัวา่ :: หากใครสามารถหาสญัลักษณ์อนิฟินติี�ครบ 3 แหง่ จะโชคดอียา่งไมม่ทีี)ส ิ�นสดุ แวะชมิขนม 
ณ รา้นขายของฝากขึ�นชื)อตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 
นําทา่นสู ่วัดเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ที)สดุในมาเกา๊ สรา้งขึ�นตั �งแตส่มัยศตวรรษที) 13 ภายใน
วัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีที)ดมูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของ
ชาวจนี และองคท์ี)โดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ที)แตง่องคท์รงเครื)องดว้ยชดุเจา้สาวของจนีที)
ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม ที)มาของคําวา่ ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐอียูท่ี)นี) :: หา้มพลาดขอเงนิทอง โชค
ลาภ ธรุกจิประสบผลสําเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่ซงิเอีOยะไปทําทนุ ไมว่า่จะมหาเศรษฐแีหง่เกาะมาเกา๊ หรอืมหา
เศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แตม่าที)นี)ทั �งนั�น    
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้นาจา ตั �งอยูบ่รเิวณดา้นหลงัประตเูซนตป์อล เหมาะสําหรับทา่นที)ตอ้งการขอลกูหลาน,
ขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์เหมอืนองคน์าจาที)มฤีทธิHมาก ซกุซน กลา้
หาญ หากทา่นที)มาขอลกูแลว้จะตอ้งไปไหวอ้งคแ์มน่าจาที)ตั �งอยูข่า้งๆภายใน
ศาลดว้ย เพื)อที)จะใหล้กูที)โตมาวา่นอนสอนงา่ยดว้ย เชื)อกนัวา่ :: นอกจากขอ
ลกูแลว้ ยังขอใหส้ขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงเหมอืนองคน์าจาไดอ้กีดว้ย  
นําทา่นเดนิทางสู ่วัดเปากง หรอืเขา้ใจงา่ยๆที)เรารูจั้ก คอื องคเ์ปาบุน้จิ�น 
สรา้งขึ�นเมื)อปี ค.ศ.1889 เนื)องจากความอดอยากยากแคน้ของชาวบา้นที)
โดนเจา้หนา้ที)รัฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึไดม้กีารรวมตัวกนัเพื)อสรา้งศาลและอญัเชญิองคเ์ปาปุ้นจิ�นมาประทับ 
เพื)อใหช้าวเมอืงอยูด่มีสีขุ เชื)อกนัวา่ :: ปัดเป่าศัตร ูคนโกง ขอใหท้า่นชว่ยดแูลเรื)องเอกสารสญัญาตา่งๆ ไมใ่ห ้
ถกูเอารัดเอาเปรยีบ แกช้งกบัเทพไทส้ว่ยเอีOย ใครจะสอบเกี)ยวกบัดา้นกฎหมาย แนะนําตอ้งมาไหวท้า่นเปาที)นี) 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  



 

นําทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจําลองของฝรั)งเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปปิ�งอนัลอืชื)อมขีองแบรนดเ์นม
นานาชนดิ จากนั�นนําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชี)ยน พบ
กบัแหลง่ชอ้ปปิ�งอนัลอืชื)อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางทา่นตอ้งการเสี)ยงโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและ
พเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโด
ลา่กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ี)ไกดห์รอืหัวหนา้ทัวรค์ะ่)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร   

 HILIGHT  ► นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที)ยาวที)สดุใน
โลก เสน้ทางเชื)อม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 
นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 
แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นี�มคีวามยาวทั �งหมด 
55 กโิลเมตร มสีว่นที)เชื)อมตอ่จากถนนสายหลักและอกีสว่นที)เป็นอโุมงคใ์ต ้
ทะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้งสามารถ
ตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกบัเหตุ
ฉุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัที)ไดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลที)ยาวที)สดุในโลก
ดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลที)สวยงามจนเดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง 
 � นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที�สอง ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า (วงัดอกบวั) – วดัหมา่นโหมว่ – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – วดัแชกงห
มวิ – จบิกาแฟชมววิ Sky100 ตกึ ICC – ชอ้ปปิ, งถนนนาธาน – The Symphony Of Light 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติhมซํา) 
นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สี�ยวแหง่นี�
สวยทสีดุแหง่หนึ)ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรื)องมี
รปูปั�นของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึ)งทําหนา้ที)ปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงโดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยที)ทอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่น
นมัสการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื)อเป็นสริมิงคล 
ขา้มสะพานตอ่อายซุึ)งเชื)อกนัวา่ขา้มหนึ)งครั �งจะมอีายเุพิ)มขึ�น 3 ปี เชื)อกนัวา่ :: 
ขอพรอะไรก็ไดจ้ากเจา้แมก่วนอมิจะสมหวังทกุประการ  ใครไมม่ลีกูใหม้าขอ
ลกูที)องคพ์ระสงักจัจาย ขอเงนิทองสมบรูณ์ที)องคเ์ทพไฉ่ซงิเอีOย แลว้หา้มลมืเดนิไปดา้นหลังองคก์วนอมิ เพื)อ
ถา่ยรปูมังกรตั �งแตห่ัวจรดหางแลว้นําไปตั �งบนโตะ๊ทํางาน จะชว่ยเสรมิอํานาจบารมกีบั
ทา่น 
นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหลนิฟา(Lin Fa)หรอืวังดอกบวั วัดจนีตั �งอยูบ่รเิวณหวา่นจา๋ย 
คอสเวยเ์บย ์วัดนี�สรา้งขึ�นในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิที)ศักดิHสทิธิH มี
โคมไฟดอกบวันับรอ้ยโคมที)เราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิารเปรยีบเสมอืนความ
เจรญิรุง่เรอืงของผูท้ี)มานมัสการเจา้แมก่วนอมิ เคยมปีระวัตเิลา่วา่เจา้แมก่วนอมิเคยมา
ปรากฏกายภายในบรเิวณวัด ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารที)มลีกัษณะคลา้ยดอกบวัขึ�น 
นอกจากนี�ภายในวัดเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมที)สวยงามโดยเฉพาะหลังคา
และสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมอีกีหลากหลายใหท้า่นไดช้ม อสิระใหท้า่นไดข้อพร
ตามอธัยาศัย เชื)อกนัวา่ :: ตอ้งขอพรเรื)องการเงนิ และที)นี)ยังขึ�นชื)อเรื)องซนิแสดดูวงแมน่อกีดว้ย  
นําทา่นเขา้สู ่วัดหมา่นโหมว่ (Man Mo Temple) สกัการะบชูาเทพเหวนิชางตี�จวนิ(Man) เทพแหง่ตัวอกัษร
เป็นเทพดา้นบุน๋และเทพเจา้กวนอ(ูMo) เทพแหง่สงครามเป็นเทพดา้นบู ้นยิมสําหรับนักเรยีน,นักศกึษามากราบ
ไหวข้อพรกนั วัดหมา่นโหมว มอียูห่ลายสาขาทั)วเกาะฮอ่งกงและประเทศจนี    จากนั�นนําทา่นแวะชม โรงงานจวิ
เวอรร์ี) ที)ข ึ�นชื)อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี)ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี)ยม และ
ใชใ้นการเสรมิดวงเรื)องฮวงจุย้ 

เที)ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทา่นขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยูท่ี)ตําบลซา่ถิ)น 
ซึ)งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ�นเมื)อ 400 
กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื)อลอืชาในเรื)องความศักดิHสทิธิHใน



 

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั�นเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิ)งศักดิHสทิธป์ระจําวัด ตํานาน
เลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั)วประเทศ และเหตกุารณ์นี�
ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที)ชื)อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที)ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที)เกดิขึ�นแทบทกุสารทศิ 
และทา่นเองก็ไดช้ื)อวา่เป็นนักรบที)ไดช้ื)อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏที)ไหนก็จะไดรั้บชยั
ชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื)อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็น
มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบั
จําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารที)มชีื)อวา่ตกึใบมดี ซึ)งเป็นตกึที)ถอืเป็นสญัลักษณ์
ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที)มาของจี�กงัหันนําโชคที)มชีื)อเสยีงของวงการการทอ่งเที)ยว
ฮอ่งกง ที)ไมว่า่ทัวรไ์หนที)มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี� เพื)อเสรมิสรา้งบารม ีและสริิ
มงคลใหก้บัชวีติ เชื)อกนัวา่ :: ใครที)ไดม้าสกัการะองคแ์ชกง หมนุกงัหัน จะเป็นการปัดเป่าสิ)งชั)วรา้ย นําพาอํานาจ 
นําพาความโชคด ีสะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง 
นําทา่นเดนิทางขึ�นสู ่Sky100 จดุชมววิที)สงูที)สดุในฮอ่งกง อยูบ่นชั �น 100 ของตกึ International Commerce 
Centre (ICC) ซึ)งเป็นตกึที)สงูที)สดุในฮอ่งกงและสงูเป็นอนัดับ 6 ของโลก ดว้ยความสงูจากระดับนํ�าทะเล 393 
เมตร ตามทางเดนิไปที)ลฟิทก์็จะมภีาพและขอ้มลูบอกกลา่วถงึสิ)งสําคัญ ๆ ที)เกดิขึ�นในแตล่ะปีของฮอ่งกง ในการ
ขึ�นไปชมววิดา้นบนนั�นใชเ้วลาเพยีง 60 วนิาทเีทา่นั�นเองในการขึ�นลฟิทไ์ปยังชั �น 100 ถอืวา่เป็นการขึ�นลฟิทท์ี)เร็ว
มากดา้นบนจดุชมววิจะเป็นการชมววิผา่นกระจกใส สงูโปรง่ มองเห็นววิแบบพาโนรามา่ ทา่นสามารถชมววิเมอืง
ฮอ่งกงทั �งฝั)งเกาลนู เกาะฮอ่งกง เกาะลันตาได ้360 องศาและที)พื�นทางเดนิมกีารจําลองตกึรามบา้นชอ่งของ
ฮอ่งกงใหไ้ดช้ม  นอกจากนี�มนีทิรรศการเกี)ยวกบัการเปลี)ยนแปลงของฮอ่งกงตั �งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัจัดแสดง
เอาไวใ้หช้มอกีดว้ย ฟร!ี! จบิกาแฟพรอ้มชมววิพาโนรามา......... 
นําทา่นสูย่า่นชอ้ปปิ�ง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ)งเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั)วทกุมมุโลก อสิระ
เลอืกซื�อสนิคา้ประเภทตา่งๆไมว่า่จะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ ฯลฯ อยา่งเต็มอิ)มจใุจ (อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศัย เพื)อไมร่บกวนเวลาชอ้ปปิ�งของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย  

 นําทา่นชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุ
ยอดตระการตาที)ไดรั้บการบนัทกึ ในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีง
ถาวรที)ย ิ)งใหญท่ี)สดุของโลกครอบคลมุพื�นที)อาคารตสํึาคัญตา่ง ๆที)ตั �งอยูส่อง
ฟากฝั)งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี� จะประดับประดาดว้ยแสง
ไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

 � นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นหยก  ►New ..สะพานขา้มทะเลที�ยาวที�สดุในโลก◄ มาเกา๊ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (แบบติhมซํา)  
นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพื)อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีน
เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็นนักพรตมคีวามรู ้
ทางดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําใหค้นเหลา่นี�ยกยอ่งในตัว
ทา่นและไดต้ั �งศาลเพื)อสกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพวอ่งไทซนิ คนในสมัยนี�มี
ความเชื)อเรื)องสขุภาพวา่เมื)อทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีี)ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็
เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายที)นี) อกีสิ)งหนึ)งที)ผูค้นศรัทธาและ
นยิมทําเมื)อมาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสี)ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีาก
ถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชื)อถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิ)ง เชื)อกนัวา่ :: 
หา้มพลาด!! ใครมาที)นี)ตอ้งมาผกูดา้ยแดงของเนื�อคู ่ความรักมั)นคง มสีขุภาพด ี นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ให ้
ทา่นไดช้มและเลอืกซื�อสนิคา้ที)ทําจากหยกตามอธัยาศัย 

เที)ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
HILIGHT ▶นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที)ยาวที)สดุในโลก เสน้ทางเชื)อม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/

ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 
1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นี�มคีวามยาวทั �งหมด 55 กโิลเมตร มสีว่นที)



 

เชื)อมตอ่จากถนนสายหลักและอกีสว่นที)เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบ
โครงสรา้งสามารถตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการ
รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัที)ไดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลที)ยาว
ที)สดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลที)สวยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊ เดนิทางตอ่สูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื)อทําการเชค็อนิกอ่นขึ�นเครื)องประมาณ 2-3 ชม.เพื)อหลกีเลี)ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที)อาจ
เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที)คบัคั)ง,สภาพอากาศและอื)นๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิHคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ�นเครื)องกลบัตามวนัและ
เวลาเที)ยวบนิที)ระบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เที)ยวบนิที)  NX882       
20.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ......................... 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิH : รายการทัวรท์อ่งเที)ยวสามารถเปลี)ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื)องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื)นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี)ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื)นที)ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั...กรณุาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืวา่
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิHไมรั่บผดิชอบกรณีมตีัhวเครื)องบนิภายในประเทศ
เนื)องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื)องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัhวเครื)องบนิไป-กลบัตามรายการที)ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที)พักตามที)ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามรายการที)ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที)ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที)ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื)อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื)องดื)ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ที)มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที)กระเป๋าสมัภาระที)มนํี�าหนักเกนิกวา่ที)สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที)สายการบนิเรยีกเก็บเพิ)ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัhวเครื)องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ)น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น, คนขบัรถทอ้งถิ�น 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7 % และภาษีหกั ณ ที)จา่ย 3 % 

เดนิทางขึ,นตํ�า 15 ทา่น หากตํ)ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี)จะชําระคา่บรกิารเพิ)มเพื)อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี)จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการงดออกเดนิทางและ
เลื)อนการเดนิทางไปในวนัอื)นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ   
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลงัจากที)ทา่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
• หากไมช่ําระตามที)กําหนด ขออนุญาตตดัที)นั)งใหล้กูคา้ทา่นอื)นที)รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื)อนไข 
• เมื)อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื)อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที)ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิpไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัrว
เครื�องบนิท ั,งส ิ,น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ,นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้ หากไมม่ ั�นใจโปรดสอบถาม 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 



 

เนื)องจากเป็นราคาตัhวเครื)องบนิโปรโมชั)น เมื)อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื)อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที)กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที)ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิHที)จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื)อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ)ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิH ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  
 

 


