
 

 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
อายุไมถ่งึ18ปี

(เก็บเพิม่) 
จาํนวน 

1 - 3 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

2 - 4 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500 20 

4 - 6 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500 20 

5 – 7 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500  

6 - 8 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500 20 

7 - 9 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

9 - 11 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

11 - 13 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500 20 

15 - 17 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

18 - 20 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500  

20 - 22 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500 20 

21 - 23 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

22 - 24 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

23 - 25 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 

25 - 27 ธนัวาคม 2561 9,999 3,500 5,500  

27 - 29 ธนัวาคม 2561 10,901 3,500 5,500 20 



 
 

::: ตามรอยศรทัธา มหาเศรษฐ ี::: 
เทีย่วทรปิเดยีวขอพรครบสตูร 

ขอโชค ขอลาภ ขอเงนิ ขอทอง...เจรญิกา้วหนา้ กายาแข็งแรง 
กจิการเฟ่ืองฟ ูเนือ้คูเ่ขา้หา...นําพาอาํนาจ ปราศจากศตัร ู 

แกช้ง เสรมิมงคลตลอดปี โชคดไีมส่ ิน้สดุ  
 
 

 

ไหวพ้ระ..มาเกา๊..ฮอ่งกง..ชอ้ปป้ิง 3 วนั 
ชมววิบนตกึทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง “SKY 100”  

ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจทีม่าเกา๊และฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

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

 

วนัแรก สนามบนิ สวุรรณภมู ิ  – มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิ รมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แม่

กวนอมิ – ศาลเจา้นาจา – วดัเปากง – The Parisian – The Venetian – เกาะฮอ่งกง  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์ L สายการบนิแอรม์า

เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

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

14.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนั

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล  ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่อ อกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตขิอง

โบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิต์

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล  

เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวาม

สงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่าง

จนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตเุกส สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊

ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดร้ะลกึถงึ เชือ่กนัวา่ :: หากใคร

สามารถหาสญัลกัษณ์อนิฟินติ ีค้รบ 3 แหง่ จะโชคดอียา่งไมม่ที ีส่ ิน้สดุ  แวะชมิขนม  ณ 

รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 

นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอันเกา่แกข่อง

สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม ทีม่าของคําวา่ ตามรอย



ศรทัธา มหาเศรษฐอียูท่ ีน่ ี ่:: หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธุรกจิประสบผลสําเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่

ซงิเอ ีย๊ะไปทําทนุ ไมว่า่จะมหาเศรษฐแีหง่เกาะมาเกา๊ หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แต่มาทีน่ ีท่ ัง้น ัน้    

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้นาจา ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหลงัประตเูซนตป์อล เหมาะสาํหรับทา่นทีต่อ้งการขอลกูหลาน

,ขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมอืนองคน์าจาทีม่ฤีทธิม์าก ซกุซน กลา้หาญ หากทา่นทีม่าขอลกูแลว้จะตอ้ง

ไปไหวอ้งคแ์ม่นาจาทีต่ัง้อยู่ขา้งๆภายในศาลดว้ย เพือ่ทีจ่ ะใหล้กูทีโ่ตมาว่านอนสอนง่ายดว้ย เชือ่กนัวา่ :: 

นอกจากขอลกูแลว้ ยงัขอใหส้ขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงเหมอืนองคน์าจาไดอ้กีดว้ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเปากง  หรอืเขา้ใจง่ายๆทีเ่รารูจ้ัก คอื องคเ์ปาบุน้จิน้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ.1889 เนื่องจาก

ความอดอยากยากแคน้ของชาวบา้นทีโ่ดนเจา้หนา้ทีร่ัฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึไดม้กีารรวมตวักนั เพือ่สรา้งศาลและ

อัญเชญิองคเ์ปาปุ้นจิน้มาประทบั เพือ่ใหช้าวเมอืงอยู่ดมีสีขุ เชือ่กนัวา่ :: ปดัเป่าศตัร ูคนโกง ขอใหท้า่นชว่ย
ดแูลเร ือ่งเอกสารสญัญาตา่งๆ ไมใ่หถ้กูเอารดัเอาเปรยีบ  แกช้งกบัเทพไทส้ว่ยเอีย๊ ใครจะสอบเกีย่วกบั

ดา้นกฎหมาย แนะนําตอ้งมาไหวท้า่นเปาทีน่ ี ่
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นแวะถา่ยรูป The Parisian เมอืงจําลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี แหลง่ช ้

อปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ นําทา่นเขา้ สู ่ The Venetian 

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาลี เมอืงเวเนเชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิง

อันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino 

ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง  

The Venetian 

►FREE! ลอ่งเรอืกอนโดลา่ไปตามลําคลองผ่านสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส ์

ระหว่างทีฝี่พายขบัรอ้งลํานําเพลงรักโรแมนตกิตามแบบอติาเลยีนดัง้เดมิ ชม

ความอลงัการภาย ในเดอะเวเนเชีย่น  ลอ่งผ่านสะพานโคง้ ทอ้งฟ้าสน้ํีาเงนิ ....

(รายการลอ่งเรอืเป็นรายการเสรมิพเิศษใหก้บัทกุทา่น กรณีไม่สามารถลอ่งเรอืเนื่องดว้ยเวลาหรอืสถานการณ์ใดๆ

ก็ตามไม่สามารถเรยีกคนืเงนิทกุกรณี )  อสิระทา่นจนถงึเวลาอันสมควร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะฮ่องกง  

โดยเรอืเฟอรร์ี ่ 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – จบิกาแฟชมววิ Sky100 ตกึ ICC – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – รา้นหยก  

   วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – The Symphony Of Light 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

นําทา่นเดนิทาง ขึน้สู ่Sky100 จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง  อยู่บนชัน้ 100 

ของตกึ International Commerce Centre (ICC) ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน

ฮ่องกงและสงูเป็นอันดบั 6 ของโลก ดว้ยความสงูจากระดบัน้ําทะเล 393 เมตร 

ตามทางเดนิไปทีล่ฟิทก์็จะมภีาพและขอ้มูลบอกกลา่วถงึส ิง่สาํคญั ๆ ทีเ่กดิข ึน้ใน

แตล่ะปีของฮ่องกง  ในการขึน้ไปชมววิดา้นบนนัน้ใชเ้วลาเพยีง 60 วนิาทเีทา่

นัน้เองในการขึน้ลฟิทไ์ปยังชัน้ 100 ถอืว่าเป็นการขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วมากดา้นบนจุด

ชมววิจะเป็นการชมววิผ่านกระจกใส สงูโปร่ง มองเห็นววิแบบพาโนราม่า  ทา่นสามารถชมววิเมอืงฮ่องกงทัง้ฝ่ัง

เกาลนู เกาะฮ่องกง เกาะลนัตาได ้360 องศาและทีพ่ืน้ทางเดนิมกีารจําลองตกึรามบา้นชอ่งของฮ่องกงใหไ้ดช้ม  

นอกจากนี้มนีทิรรศการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของฮ่องกงตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันจัดแสดงเอาไวใ้หช้มอกีดว้ย  

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

จากนัน้นําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดี

ไชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

จากนัน้นําทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนันําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ตําบลซา่ถิน่ ซ ึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เ ป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง

ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อ

แช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่ว่าในชว่ง

ปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจี นเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้

ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ

วุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพั



ไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่าย

ของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงค์

ออฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี 

ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ 

เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กนัวา่ :: ใครทีไ่ดม้าสกัการะองคแ์ชกง หมนุกงัหนั จะเป็น

การปดัเป่า ส ิง่ช ัว่รา้ย นําพาอํานาจ นําพาความโชคด ีสะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง  นําทา่น

เขา้ชมรา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากหยกตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัหวงัตา้เซยีน  ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทําใหค้นเหลา่นีย้ก

ย่องในตวัทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้า่นเป็นเท พว่องไทซนิ คน

ในสมัยนี้มคีวามเชือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุคน

ตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีส ิง่หนึง่ที่

ผูค้นศรัทธาและนยิมทําเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเท พเจา้หวังตา้เซยีน โดยมี

กระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นยําเป็น

อย่างยิง่ เชือ่กนัวา่ :: หา้มพลาด!! ใครมาทีน่ ีต่อ้งมาผกูดา้ยแดงของเนือ้คู ่ความรกัม ัน่คง มสีขุภาพด ี

นําทา่นสูย่่านชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน  ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลก 

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ฯลฯ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็น

ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย  

 นําทา่นชมความมหัศจรรยก์ารแ สดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการ

บันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตสึาํคญั

ตา่ง ๆทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ แสดงให ้

เห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกัของฮ่องกง 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า – วดัหมา่นโหมว่ –  มาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (แบบติม๋ซํา)  

นําทา่นสู่ หาดทรายรพีลสัเบย  ์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์

เสีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร์

ไปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ  และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพือ่เป็นสริมิงคล  ขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมี

อายุเพิม่ข ึน้  3 ปี เชือ่กนัวา่  :: ขอพรอะไรก็ไดจ้ากเจา้แมก่วนอมิจะ

สมหวงัทกุประการ  ใครไมม่ลีกูใหม้าขอลกูทีอ่งคพ์ระสงักจัจาย ขอเงนิทอง

สมบรูณ์ทีอ่งคเ์ทพไฉ่ซิ งเอ ีย๊ แลว้หา้มลมื เดนิไปดา้นหลงัองคก์วนอมิ เพือ่

ถา่ยรปู มงักรต ัง้แตห่วัจรดหางแลว้นําไปต ัง้บนโตะ๊ทํางาน จะชว่ยเสรมิ

อํานาจบารมกีบัทา่น 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิฟา(Lin Fa)หรอืวงัดอกบวั  วัดจนีตัง้อยู่บรเิวณหว่าน

จ๋าย คอสเวยเ์บย ์วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐ านเจา้แม่กวนอมิที่
ศกัด ิส์ทิธิ ์มโีคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมทีเ่ราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิาร

เปรยีบเสมอืนความเจรญิรุ่งเรอืงของผูท้ีม่านมัสการเจา้แม่กวนอมิ เคยมปีระวัตเิลา่
ว่าเจา้แม่กวนอมิเคยมาปรากฏกายภายในบรเิวณวัด ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยดอกบัวข ึน้ นอกจากนี้ภายในวัดเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลงัคา
และสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมอีกีหลากหลายใหท้า่นไดช้ม อสิระใหท้า่นไดข้อพร
ตามอัธยาศยั เชือ่กนัวา่ :: ตอ้งขอพรเรือ่งการเงนิ และทีน่ ีย่งัข ึน้ชือ่เร ือ่งซนิแสดดูวงแมน่อกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเขา้สู ่วดัหมา่นโหมว่ (Man Mo Temple) สกัการะบูชาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ (Man) เทพแห่งตวัอักษร

เป็นเทพดา้นบุ๋นและเทพเจา้กวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้นยิมสาํหรับนักเรยีน ,นักศกึษามากราบ

ไหวข้อพรกั น วัดหม่ านโหมว มอียู่หลายสาขาทัว่เกาะฮ่องกงและประเทศจนี  เชือ่กนัวา่  :: ใครจะสอบเขา้



มหาวทิยาลยัตอ้งมาขอพรทีน่ ี ่นอกจากขอเรือ่งการเรยีนแลว้ ผูใ้หญย่งัขอเร ือ่งการคา้การขายไดอ้กี

ดว้ย จนถงึเวลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ ี่  ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอื จนถึ งทา่เรอื  

นําทา่นเดนิทางตอ่สูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

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

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทัวรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง * 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจาก สภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่ องดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายก าร
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


