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ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/1967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี  

 

 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 
บินหรเูครือ่งบิน 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 พกัเดีย่ว 
เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

    20,900 7,000 19,900 18,900 

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

   25,900 

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

   25,900 

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

    25,900 

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

    25,900 10,000 24,900 23,900 
 
 

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) 
 

    23,900 10,000 22,900 21,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900  6,000 18,900 17,900 
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ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น พกัเดีย่ว 
เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900  6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900  6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900  6,000 18,900 17,900 

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

   19,900 6,000 18,900 17,900 

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

   19,900  6,000 18,900 17,900 

(Hot!! เพ่ิม Option ขึน้ NGONG PING   ไหวพ้ระใหญ่โป๋หลิน เพ่ิมอีก  2,000  บาท..รวมรบั-สง่) 

 
 

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) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิท
คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

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

ทันสมัยดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เขา้เมอืง  นําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING 
MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร
(1.4ไมล)์เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กับ ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็น
ทางใหร้ถยนตว์ิง่ส่วนชัน้ล่างเป็นเสน้ทางของเอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์
(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นี้ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลก  
จากนัน้นําท่านสู่ปากอ่าววคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กท่องเทีย่วชืน่ชอบอกีแห่งหนึง่ของฮ่องกง 
นําทา่นชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกที่
ถกูบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ ร่วมดว้ย
การยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นํากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 
นาท ี
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 จากนัน้ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านทีต่อ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยาม
ราตร ีทา่นสามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามคํ่าคนืของคนฮอ่งกงไดเ้ลย เนื่องจากโรงแรมพัก
อยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  

หรอื   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
   
 

วนัท่ีสอง  สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 
(ส าหรบัทา่นทีซ่ ือ้ Option น ัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญโ่ป๋หลนิเพิม่ชว่งเชา้น า
ทา่นไปทีส่ถานขี ึน้กระเชา้และชว่งบา่ยไกดจ์ะพาทา่นน ัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนด)์ 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์
อาณาจักรสวนสนุกอนัยิง่ใหญแ่หง่ใหมล่า่สดุของโลก สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ ฟรี
เครือ่งเลน่ทกุชนดิ เลน่กีร่อบก็ได ้ ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อนัทนัสมยัและสดุสนุกทีส่ดุแหง่ใหม่
ของโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย ทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา แบง่
ออกเป็น 5 สว่น ไดแ้ก ่
เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง ยอ้น
เวลาสูช่ว่งตน้  ศตวรรษที ่19 ทีถ่นน    แกสลทิสตรทีอนัแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบกบั
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ขบวนพาเหรดดสินยี ์เพือ่นชาวดสีนยีท์ีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ี ที่
มารว่มเตน้ระบําอยา่งสนุกครืน้เครงกบัวงดนตรมีารช์และเหลา่นักเตน้ทีเ่ต็มไปดว้ยความรา่เรงิและ
เบกิบาน ระหวา่งทางนัน้ ก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอนัเกไ๋กใ๋หไ้ดเ้ลอืกสรรของทีร่ะลกึและของฝากพเิศษ ๆ 
จากดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 รายการ เป็นทีต่ัง้ของซติีฮ้อล และทางรถไฟฮอ่งกงดสินยี์
แลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอยา่งเพลดิเพลนิ  
ทมูอโรวแ์ลนด ์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครือ่งเลน่แนวโลกอนาคตอันทันสมัย  
นําเสนอ เรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกบันยิายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญ
ภัยในอวกาศ โดยทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดนั์น้โดดเดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอร์
กาแลคตกิ สเปซพอรต์” หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกาแล็คซี ่ทีใ่นนัน้ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร 
รา้นคา้และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่หีุน่ยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะหล์อ่งลอยอยูไ่ปมา นอกจากนี้
ในทูมอโรวแ์ลนด ์ยังมโีลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลา
เพยีงอดึใจเดยีว การขับจานบนิสว่นตัวใน “ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้นัแบบดเุดอืดใน “บัซ ไลท์
เยยีร ์แอสโตร บลาสเตอร ์
แฟนตาซแีลนด ์ (FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินยี ์ตืน่ตาตืน่ใจกับเมอืงแหง่เทพ
นิยาย ดนิแดน แห่งนี้ลว้นเต็มไปดว้ยสสีันและบรรยากาศของเมืองที่จําลอง มาจากในการ์ตูน
ของดสินีย ์สนุกกับเรือ่งราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้ งานเลีย้งน้ําชาของคนทําหมวก (Mad 
Hatter Te กบัมคิกีเ้มาทต์วัการต์นูอมตะของดสินยีเ์ป็นพเิศษงานนีต้อ้งไมพ่ลาด กบัการสนุกสนาน
กบัภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมนุจากเรือ่งซนิเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวนินี ่เดอะ พหู”์ สว่น
ใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนี้ในแฟนตาซแีลนดย์ังม ี“แฟนตาซกีารเ์ดน้” ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจที่
ออกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับดสินียแ์ลนดฮ์อ่งกงโดยเฉพาะโดยผูท้ีอ่ยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกับ
การต์นูตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส,์ มนินี่ เมาส,์ วนินี่ เดอะพูห,์และเหลา่เพือ่นพอ้งชาว
การต์นูดสินยีม์ากมาย 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ (ADVANTURE LAND)  ดนิแดนแหง่การผจญภัยอนัน่าตืน่เตน้ สมัผัส
ความเรา้ใจกับ การผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” 
(Jungle River Cruise)ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืสํารวจทีล่อ่งไปตาม แมน้ํ่าสาย
ใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลกึลับ ทีทุ่กโคง้น้ําจะมสีิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้ง
ความตืน่เตน้ตา่งๆรออยู่เพือ่ สรา้งความสนุก ใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืน ไมว่่าจะเป็น ฝูงชา้งทีเ่ล่นน้ํา
อยา่งสนุกสนาน  ตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกบัสัตวป่์านานาชนดิ, หรอืทา่นจะลอ่งไปบนแพทอ่นซงุ
ขา้มแมน้ํ่าแหง่การผจญภัยไปยังเกาะทารซ์านในใจกลางของแอด เวนเจอรแ์ลนด ์เมือ่ทา่นมาถงึ
ไตข่ึน้ไปตามขัน้บันไดไมท้ีส่รา้งจากชิน้สว่นเรอือบัปางและขา้มสะพานแขวนไป สูบ่า้นตน้ไมก้ลาง
ป่าดบิของทารซ์าน Tazan’s Tree House  
ทอยสตอรีแ่ลนด ์ (TOY STORY LAND) มเีครือ่งเลน่ชนดิใหม ่เชน่ RC RACER, TOY 
SOLDIER  PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคา
แร็กเตอร ์พระเอกของ เรือ่ง WOODY  ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY 
SOLDIER 3 คนคอยคําสัง่จากวูด้ดีแ้ละ ไดโนเสาร ์REX ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวนัออก   
 กรซิลยี ์กลัช (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลก
ตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไมเ่หมอืนใคร กับรถรางตะลยุขมุทองแดน
เถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!  ครัง้แรกกบัโคสเตอร์
ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตา เลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น 
“ไกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิ แลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็ก 
หลบสายน้ําทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็ง
ใหแ้มน่ แลว้พ่นสายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกับ
การตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี้, มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารัก 
และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์  
 มสิทคิ พอยท ์ (MYSTIC POINT)  เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถโุบราณที่
สรา้งภาพลวงตา 3 มติ ิ"การเ์ดน้ ออฟ วันเดอรส์" (Garden of Wonders) สํารวจพพิธิภัณฑล์กึลับ
ทีซ่ ึง่วัตถโุบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาทา่น  "มสิทคิ แมนเนอร"์ (Mystic 
Manor) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์( 3 ) คปูองอาหาร 
 

 *** เวลา 15.00 น.ของทกุวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี ซึง่จะ
พบกบั 
  เจา้หญงิของดสินยี,์ มกิกีแ้ละผองเพือ่น, ตวัละครของพกิซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้  

 

*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นสนุกกบัเครือ่งเลน่อยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ  
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  

หรอื   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้  
 

วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคเทรม)  ส ูย่อดเขาวิคทรอเรียพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                  ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ – วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม    

                –   ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและ
สวยทีสุ่ดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศบรสิุทธิส์ดชืน่ 
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตกึพีคทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่น
ทีส่ดุ ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจน  ทัง้นี้ยังตืน่ตากับตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่าน  
และอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึ
อืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง  พรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึของฮ่องกงนานาชนิดจากรา้นคา้ภายในอาคารเดอะพีคไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณ
เดยีวกัน ยังมพีพิธิภัณฑม์าดามรุสโซ ซึง่เป็นพพิธิภัณฑห์ุน่เสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ี
ชือ่เสยีงของฮอ่งกง และทัว่โลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้ง
เสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้นําทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ นําทา่นนมัสการและขอพรอนัศักดิส์ทิธิ ์จาก 
“องคเ์จา้แมก่วนอมิ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิส์ทิธิม์ากและมคีวามประณีตงดงาม ซึง่องค์
ทา่นตัง้อยูบ่นฐานบัว และ “เจา้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทกุครัง้
ปลอดภัย พรอ้มกบั นมัสการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชีือ่เสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่น
จะไดรั้บแต่เงนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของ
ตัวเอง เหมอืนกับเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหลเขา้สูก่ระเป๋าของเรา บางคนก็จะลบูกอ้นทองทีอ่ยู่
ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยังไม่
มบีตุรใหม้าขอพร “องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมี
ความเชือ่ทีว่า่ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย แลว้พาทา่นเดนิ
ขาม “สะพานตอ่อาย”ุ ซึง่ชาวฮอ่งกงเชือ่กนัวา่ถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เรา
ขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้
แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะมหีนังสอืเลม่ใหญ่ ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโต
ใหทํ้าการอธษิฐาน  แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซึง่จะนําพาใหพ้บคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพร
ท่านแลว้ก็ทําใหรั้กมั่นคงและยาวนาน   หลังจากนัน้นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจวิเวอรร์ ี
(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่
เกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 
บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีปูปั้นสงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแหง่นี้ ซึง่
ทาง ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชน
ทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรอืทีเ่รยีกว่า "กังหันนําโชค" เพือ่หมุนแตส่ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ 
และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สีด่งันี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้นําท่านนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของ
ฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามัยของเราและ
คนทีเ่รารัก ซึง่ท่านจะพบกับผูค้นมากมายทีนํ่าธูป พรอ้มกับของมาสักการะและแกบ้นเป็นจํานวน
มาก หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูถ่นนสายชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์
เนมทกุแบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นีต้ัง้แตเ่ริม่จนสิน้สดุถนน  อสิระใหท้า่นเลอืก
ซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 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 โอเซีย่น
เทอรม์นิอล และทา่นทีต่อ้งการน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์กส็ามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่
Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิาร
อาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัง่โมง 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 เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
- กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 10,000.- บาท 
- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบัญชี  บริษทั 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 

กรณชี าระด้วยบัตรเครดติ มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 
 

ทางบริษทัเอฟวนิีว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านช าระเงนิผ่านการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 
ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภยัในการช าระเงนิของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
  
1. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจํ่ากดัจํานวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
2. คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงาน
เสริฟ์ 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 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์
ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น (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 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

5. กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

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

8. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

9. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรือคนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

10. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะ   ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันเก็บค่าใชจ้่าย 5,000 บาท, ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วัน เก็บค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด 100%   

       เต็มของราคาทวัร ์
12.  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาสว่นตัวทีต่อ้งการการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืมัดจํา
หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่น

เอง*** 

 
หมายเหต ุ  

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้
ปวง  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์งักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ 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. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อาหาร       ไม่ทานเน้ือววั           ไม่ทานเน้ือหมู         ไ    ไม่ทานสตัวปี์ก      ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     )
                         วนัท่ี      
 เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


