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ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/1967 
 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี  

 

                
เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 
บินหรเูครื่องบิน 2 ชัน้ล าท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  

 

 
การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

               

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(มเ่สริมเตยีง) 

  8-10 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  10-12 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  15-17 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  22-24 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  23-25 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  27-29 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  28-30 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    19,900 7,000 18,900 17,900 

  29-31 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   CX616 (06.45-10.10) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 
 

    24,900 

โปรแกรมพิเศษบินไฟลเ์ชา้   29-31 ธนัวาคม  2560 
ขาไป   CX700 (08.25-12.10) 
ขากลบัCX709 (22.00-23.55) 
 

    24,900 

  31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 
ขาไป   CX700 (08.25-12.10) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 
 

   24,900 

  31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 
 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    24,900 10,000 23,900 22,900 

 

การนัต ีCount Down Hongkong Dec'31 พกัโรงแรม  PRUDENTIAL  HOTEL 
***จบการเคาทด์าวนจ์ะมกีารปิดถนนนาธานท ัง้เสน้..ลกูคา้ตอ้งเดนิกลบัโรงแรมนะคะ*** 

 

  1-3  มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    22,900 10,000 21,900 20,900 

  5-7  มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  12-14  มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  19-21  มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  26-28  มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

     2-4  กมุภาพนัธ ์2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

    9-11 กมุภาพนัธ ์2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 
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ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(มเ่สริมเตยีง) 

  1-3  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  2-4  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  9-11  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  16-18  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  23-25  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  24-26  มนีาคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  30 ม.ีค. - 1 เม.ย. 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 

  31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

    18,900 6,000 17,900 16,900 
 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเก็ต & 

                               เทมเป้ิลสตรที 
                                                        
10.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4  ประตู

หมายเลข  9  
แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอย
อํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

13.45 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
17.30 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงที่

ทันสมัยดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้
เมอืง  นําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA 
BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์
เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนต์
วิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของเอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express 
Trains) สะพานซงิหมา่นี้ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลก  จากนัน้นําทา่นสูป่ากอา่ว
วคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง นําทา่นชม SYMPHONY  
OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกทีถ่กูบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ 
เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ ร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจาก
อาคารชัน้นํากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 
 

 
 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืบางทา่นทีต่อ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮอ่งกงยามราตร ี
ทา่นสามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามคํา่คนืของคนฮอ่งกงไดเ้ลย เนือ่งจากโรงแรมพักอยูใ่นยา่นช ้

อปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  

หรอื   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
 

                            
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลนัเตาซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “หมูบ่า้นนองปิง”  โดยนํา
ทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลกูมคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร 
ขึน้มาจากสถานตีงุซงุ ไปยังปลายทางของหมูบ่า้นนอนปิงเลือ่นผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตา
เหนอื ในเวลา 20  นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้าทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง 
ไดเ้ห็นทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีอง
เกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถงึหมู่บา้นนอนปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยังมองเห็นพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากนัน้พาท่านเดนิผ่านหมู่บา้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ 
รา้นขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท  แลว้พาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขัน้สู ่
พระพุทธรูปเทยีนถาน ประดษิฐานอยูคู่ก่ับวัดโป๋หลนิ เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้ง
จากการเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่อสรา้ง 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง องคพ์ระน่ังอยูบ่นกลบีดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระ
เนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมรา้นคา้ Outlet แบ
รนดด์งัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดด์งัระดบั
โลกอกีมากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ยา่งอสิระ 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ใหจ้ใุจ 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  

หรอื   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
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วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรียพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                  ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ – วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  

                  ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวย
ทีส่ดุของฮอ่งกงกับความสงู 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่   สามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เดน่ทีส่ดุ ชมเกาะ
ฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่น  และอาคารตา่งๆ ที่
กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของ
ธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง  พรอ้มทัง้ 
ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายใน
อาคาร 
เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกัน ยังมพีพิธิภัณฑม์าดามรุสโซ ซึง่เป็นพพิธิภัณฑห์ุน่จําลอง
เสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และทัว่โลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้นําท่านสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ นําท่าน
นมัสการและขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิส์ทิธิม์าก
และมคีวามประณีตงดงาม ซึง่องคท์า่นตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่บัทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ
และขอใหก้ารเดนิทางทุกครัง้ปลอดภัย พรอ้มกับ นมัสการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ี
ชือ่เสยีงว่าใครไดม้าสัมผัสท่านจะไดรั้บแต่เงนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลูบจากเคราท่านลง
มาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง เหมอืนกบัเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหลเขา้สูก่ระเป๋าของเรา บาง
คนก็จะลูบกอ้นทองทีอ่ยู่ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืท่านไหนทีม่บีุตร
ยาก แตง่งานแลว้ยงัไมม่บีตุรใหม้าขอพร 
“องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่ทีว่า่ถา้หาก
ลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย แลว้พาทา่นเดนิขาม “สะพานตอ่อายุ” 
ซึง่ชาวฮอ่งกงเชือ่กนัวา่ถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็น
ลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แห่งความรัก” หนวดเครา
ยาว ๆ ในมอืท่านจะมหีนังสอืเลม่ใหญ่ ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโตใหทํ้าการอธษิฐาน  แลว้ทํา
การลบูกอ้นหนิซึง่จะนําพาใหพ้บคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหรั้กมั่นคงและ
ยาวนาน   หลังจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับ
งานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่
เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 
บนเนือ้ที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแหง่นี ้ซึง่ทาง 
ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัด
แชกงจะตอ้งหมนุกงัหนั หรอื 
ที่เรียกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดี ๆ เขา้มาในชีวิต และปัดเป่าสิง่ที่ไม่ดีออกไป โดย
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ความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีด่งันี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของ
ฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามยัของเราและคน
ทีเ่รารัก ซึง่ทา่นจะพบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปู พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูถ่นนสายชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุ
แบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นีต้ัง้แตเ่ริม่จนสิน้สดุถนน  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้
ตามอธัยาศยั อาทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani 
Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis 
Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA สว่นบางทา่นทีต่อ้งการซือ้รองเทา้ New balance, 
Onitsuka tiger หรอืของเลน่สําหรับเด็กรา้น TOY R’US ก็สามารถซือ้ไดใ้นหา้ง โอเซีย่นเทอรม์นิอล 
และทา่นทีต่อ้งการน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์กส็ามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่
Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหาร
เช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวสัดภิาพ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั 

 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
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การช าระค่าบรกิาร 
- ช าระโดยเงินสด 
- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 
- กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 10,000.- บาท 
- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบัญชี  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 
 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 
ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 
1. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจํ่ากดัจํานวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
2. คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ 
ฯลฯ 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้กัคนื ณ ทีจ่า่ย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. คา่ธรรมเนยีมมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลลา่ร์
ฮอ่งกง เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก / หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์าม
สนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงั
บรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 

***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ 8-10,10-12,22-24,23-25,27-29,28-30,29-31 ธ.ค.,31-2,1-3 ม.ค. หรอืกรุ๊ปเหมา
สว่นตวั*** 

***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์       
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
3.  คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. สํารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระคา่มดัจําทา่นละ  5,000 บาท , ปีใหม ่ 29-31 ธ.ค., 31 ธ.ค.-2 ม.ค., 1-3 ม.ค. 
10,000 บาทหากยงัไมช่าํระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์สําหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น  
สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 4 ท่านขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรือเลื่อนการ
เดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

5. กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด  
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

9. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะ   ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท, ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
100%   

       เต็มของราคาทวัร ์
12.  กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ตอ้งการการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืมัดจํา
หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่น

เอง*** 

 
หมายเหต ุ  

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์งักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง        
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์      
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร              
                
                
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี    ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อาหาร       ไม่ทานเน้ือววั           ไม่ทานเน้ือหมู         ไ    ไม่ทานสตัวปี์ก      ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     ) 
                        วนัท่ี       
 

 
เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


