
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::: ตามรอยศรทัธา มหาเศรษฐ ี::: 
เทีย่วทรปิเดยีวขอพรครบสตูร 

ขอโชค ขอลาภ ขอเงนิ ขอทอง...เจรญิกา้วหนา้ กายาแข็งแรง 

กจิการเฟ่ืองฟ ูเนือ้คูเ่ขา้หา...น าพาอ านาจ ปราศจากศตัร ู 

แกช้ง เสรมิมงคลตลอดปี โชคดไีมส่ ิน้สดุ  
 

☆เปิดใหม☆่  สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 
 

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

/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

 



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 คอยอ านวยความสะดวก   

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

14.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อที่ทัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ย

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

พธิีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถ์ทีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการ

ยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิ

ทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนั 

เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่

เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดร้ะลกึถงึ เชือ่กนัวา่ :: หากใคร

สามารถหาสัญลักษณ์อนิฟินติีค้รบ 3 แห่ง จะโชคดอีย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้

ต ารับของเมอืงมาเก๊า น าท่านสู่ วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแกม่าก ทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มี

เสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ย

ชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม ทีม่าของค าวา่ ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐอียูท่ีน่ี ่:: หา้มพลาด

ขอเงนิทอง โชคลาภ ธุรกจิประสบผลส าเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะไปท าทุน ไมว่่าจะมหาเศรษฐแีห่งเกาะมา

เก๊า หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แต่มาทีน่ี่ทัง้นัน้    น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้นาจา ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหลัง

ประตูเซนตป์อล เหมาะส าหรับท่านทีต่อ้งการขอลูกหลานขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์เหมอืนองคน์าจาทีม่ฤีทธิ์

มาก ซกุซน กลา้หาญ หากทา่นทีม่าขอลกูแลว้จะตอ้งไปไหวอ้งคแ์มน่าจาทีต่ัง้อยูข่า้งๆภายในศาลดว้ย เพือ่ทีจ่ะให ้

ลกูทีโ่ตมาวา่นอนสอนงา่ยดว้ย เชือ่กนัวา่ :: นอกจากขอลกูแลว้ ยงัขอใหส้ขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงเหมอืนองคน์าจา

ไดอ้กีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู่ วัดเปากง หรอืเขา้ใจง่ายๆทีเ่รารูจ้ัก คอื องคเ์ปาบุน้จิน้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1889 

เนื่องจากความอดอยากยากแคน้ของชาวบา้นทีโ่ดนเจา้หนา้ทีรั่ฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึไดม้กีารรวมตัวกันเพือ่สรา้ง

ศาลและอัญเชญิองคเ์ปาปุ้นจิน้มาประทับ เพือ่ใหช้าวเมอืงอยู่ดมีสีุข เชือ่กันว่า :: ปัดเป่าศัตรู คนโกง ขอใหท้่าน

ชว่ยดูแลเรือ่งเอกสารสัญญาต่างๆ ไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรยีบ แกช้งกับเทพไทส้่วยเอี๊ ย ใครจะสอบเกีย่วกับดา้น

กฎหมาย แนะน าตอ้งมาไหวท้า่นเปาทีน่ี่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี แหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนด์เนม

นานาชนดิ จากนัน้น าท่านเขา้สู ่The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น พบกับ

แหล่งชอ้ปป้ิงอันลือชือ่มขีองแบรนด์เนมนานาชนิดหรือบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลาและ

พเิศษใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการล่องเรอื ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจล่องเรอืกอนโดลา่

กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทัวรค์ะ่)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร   HILIGHT  ► น าทา่นเดนิทาง

สู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮอ่งกง-มาเก๊า/ฮอ่งกง-จูไห่” โดย

ใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลาร์

ฮอ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลักและ

อกีส่วนที่เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทาน

แผ่นดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกับเหตฉุุกเฉนิพาทา่น

ขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไม่

นาน 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 ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉาก

ในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง



ชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และ

เทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี เชือ่กนัวา่ 

:: ขอพรอะไรก็ไดจ้ากเจา้แมก่วนอมิจะสมหวังทกุประการ  ใครไมม่ลีกูใหม้าขอลกูทีอ่งคพ์ระสงักจัจาย ขอเงนิทอง

สมบรูณ์ทีอ่งคเ์ทพไฉ่ซงิเอี๊ย แลว้หา้มลมืเดนิไปดา้นหลังองคก์วนอมิ เพือ่ถ่ายรูปมงักรตัง้แตห่ัวจรดหางแลว้น าไป

ตัง้บนโต๊ะท างาน จะช่วยเสรมิอ านาจบารมกีับท่าน น าท่านเดนิทางสู่ วัดหลนิฟา(Lin Fa)หรือวังดอกบัว วัดจนี

ตัง้อยูบ่รเิวณหวา่นจา๋ย คอสเวยเ์บย ์วัดนีส้รา้งขึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มโีคมไฟ

ดอกบัวนับรอ้ยโคมทีเ่ราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิารเปรียบเสมอืนความเจรญิรุ่งเรืองของผูท้ีม่านมัสการเจา้แม่

กวนอมิ เคยมปีระวัตเิลา่วา่เจา้แมก่วนอมิเคยมาปรากฏกายภายในบรเิวณวดั ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารทีม่ลีักษณะคลา้ย

ดอกบัวขึน้ นอกจากนี้ภายในวัดเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลังคาและสว่นบนของ

ผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมอีกีหลากหลายใหท้า่นไดช้ม อสิระใหท้า่นไดข้อพรตามอธัยาศัย เชือ่กนั

ว่า :: ตอ้งขอพรเรือ่งการเงนิ และทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่งซนิแสดูดวงแม่นอกีดว้ย  น าท่านเขา้สู ่วัดหม่านโหมว่ (Man 

Mo Temple) สักการะบชูาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพดา้นบุน๋และเทพเจา้กวนอ(ูMo) 

เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้นยิมส าหรับนักเรยีน,นักศกึษามากราบไหวข้อพรกัน วัดหม่านโหมว มอียู่หลาย

สาขาทั่วเกาะฮอ่งกงและประเทศจนี    จากนัน้น าทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์

ทีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัด

เกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้น

ของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่

ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อ

เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่าน

เองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ 

และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้น

ของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่น

ไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลย

ทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่่าทัวรไ์หน

ทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กันว่า :: 

ใครที่ไดม้าสักการะองคแ์ชกง หมุนกังหัน จะเป็นการปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ย น าพาอ านาจ น าพาความโชคด ีสะเดาะ

เคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง น าท่านเดนิทางขึน้สู ่Sky100 จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง อยูบ่นชัน้ 100 ของตกึ 

International Commerce Centre (ICC) ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกงและสงูเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยความสงู

จากระดับน ้าทะเล 393 เมตร ตามทางเดนิไปทีล่ฟิทก์็จะมภีาพและขอ้มลูบอกกล่าวถงึสิง่ส าคัญ ๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่

ละปีของฮอ่งกง ในการขึน้ไปชมววิดา้นบนนัน้ใชเ้วลาเพยีง 60 วนิาทเีทา่นัน้เองในการขึน้ลฟิทไ์ปยงัชัน้ 100 ถอืวา่

เป็นการขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วมากดา้นบนจุดชมววิจะเป็นการชมววิผ่านกระจกใส สงูโปร่ง มองเห็นววิแบบพาโนรามา่ ท่าน

สามารถชมววิเมอืงฮอ่งกงทัง้ฝ่ังเกาลนู เกาะฮอ่งกง เกาะลันตาได ้360 องศาและทีพ่ืน้ทางเดนิมกีารจ าลองตกึราม

บา้นชอ่งของฮอ่งกงใหไ้ดช้ม  นอกจากนีม้นีทิรรศการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของฮอ่งกงตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน

จัดแสดงเอาไวใ้หช้มอกีดว้ย ฟร!ี! จบิกาแฟพรอ้มชมววิพาโนรามา......... น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนน

นาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ฯลฯ อยา่งเต็มอิม่จใุจ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ

ท่าน) จนถงึเวลานัดหมาย  น าท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สุดยอด

ตระการตาทีไ่ดรั้บการบนัทกึ ในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุ

พืน้ทีอ่าคารตสึ าคัญตา่ง ๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ จะประดับประดาดว้ย

แสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

สวุรรณภมู ิ
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (แบบติม๋ซ า)  

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้

หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทย์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่านี้ยกย่องในตัว

ท่านและไดต้ัง้ศาลเพือ่สักการะ ใหท้่านเป็นเทพวอ่งไทซนิ คนในสมัยนี้มคีวามเชือ่เรือ่งสขุภาพวา่เมือ่ท่านรวยแค่

ไหน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิม



ท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 

ชุด ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถือศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นย าเป็นอย่างยิง่ เชือ่กันว่า :: หา้ม

พลาด!! ใครมาทีน่ีต่อ้งมาผกูดา้ยแดงของเนือ้คู ่ความรักมัน่คง มสีขุภาพด ี น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้ม

และเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากหยกตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

HILIGHT ▶น าท่านเดนิทางสู่ เกาะมาเก๊า โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮ่องกง-มาเก๊า/

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

แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จาก

ถนนสายหลักและอกีส่วนทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้ง

สามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกับ

เหตุฉุกเฉินพาท่านขา้มทะเลโดยคนขับทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านไดส้ัมผัสกับการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน

โลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊ เดนิทางตอ่สูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

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

* หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม * 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ 

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุราคานีส้ าหรับคนไทยเท่านั้น/ไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป/ไม่รวมของหัวหน้าทวัร์คนไทย 
 

 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
อายไุมถ่งึ18ปี

(เก็บเพิม่) 
จ านวน 

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 



บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

  ช าระเต็มจ านวน ภายใน 1วนั หลงัจากทีท่า่นท าการจอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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

หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 


