บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”
ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซงิ เอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรือ่ งสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยงิ ไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิม่ อร่อยหลากหลายเมนูซฟี ดู้ สุดฟินส์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380
บินหรูเครือ่ งบิน 2 ชัน้ ลาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก

การันตีพกั สบายกับโรงแรมระดับ
ใจกลางแหล่งช้อปปิง้ จิมซาจุย่ ถนนนาธาน
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EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL

กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-12 พฤษภาคม 2562
11-13 พฤษภาคม 2562
17-19 พฤษภาคม 2562
18-20 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562
1-3 มิถุนายน 2562
7-9 มิถุนายน 2562
8-10 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
15-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

เด็ก 1 ท่านพัก เด็ก 1 ท่านพัก
ผู้ใหญ่ห้องละ
กับผู้ใหญ่ 2 กับผู้ใหญ่ 2
พักเดี่ยว
2-3 ท่าน
ท่าน
ท่าน
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)
21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900
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ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
22-24 มิถุนายน 2562
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
28-30 มิถุนายน 2562
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.05-18.05)
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
21-23 มิถุนายน 2562

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

21,900

8,000

20,900

19,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-ส่ง
รายการ

เพิม่ เงินท่านละ (บาท)

NGONGPING

2,000

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิง้ เลดีม้ าเก็ต & เทมเปิล้ สตรีท

10.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู
หมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทาง
บริษัทคอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นาทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระใน
การเข้าเมือง
จากนั้น นาท่า นเดินทางผ่า นเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้า มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่ง เป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ย าวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร
(1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะ
เป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์
(Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรีย จุดชมวิวยอดนิยมของฮ่องกง นาท่านชม SYMPHONY

14.00 น.
18.05 น.
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OF LIGHT การแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคค
อร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลง
จากอาคารชั้นนากว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 1 )
เมนูดังนี้ :: ผัดผักตามฤดูกาล ข้าวผัด หอยลายผัดเต้าซี่ ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย เป๋าฮื้อนึ่ง
ซีอิ๊ว ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม กุ้งทะเลลวกจิ้ม ปูผัดขิง

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่า นที่ต้องการชมทัศ นีย ภาพของเกาะฮ่องกงยาม
ราตรี ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่าคืนของชาวฮ่องกงได้ เนื่องจากโรงแรม
ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านัน้
วันทีส่ อง

สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ เต็มวัน!
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตารับของฮ่องกง ( 2 )
(สาหรับท่านทีซ่ อื้ Option นัง่ กระเช้า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลินเพิม่ ช่วงเช้านาท่านไปที่
สถานีขนึ้ กระเช้าและช่วงบ่ายไกด์จะพาท่านนัง่ รถไฟไปยังสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” อาณาจักรสวนสนุกอัน
ยิ่งใหญ่ของฮ่องกง ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุด ฟรีเครือ่ งเล่นทุกชนิด เล่น
กีร่ อบก็ได้ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่ง
ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เริ่มต้นการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่
ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกับขบวนพาเหรดผองเพื่อนชาวดิสนีย์ที่มาร่วมเต้นระบากับวงดนตรี
มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริง ระหว่างทางก็จะมีร้านช้อปปิ้งให้ได้เลือกสรรของที่
ระลึกจากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ และยังเป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอลล์และทางรถไฟ
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อีกด้วย
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุด Ant-Man and The Wasp:
Nano Battle จัดเต็มความสนุกกับเครื่องเล่นสุดล้าสมัย ที่จะแปลงร่างคุณให้เล็กเท่ามด !! เพื่อร่วม
ภารกิจการต่อสู้ร่วมไปกับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่าง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp จากการ
บุกโจมตีของเหล่าวายร้ายจากองค์กรไฮดรา ที่ต้องการมาขโมยปฏิกรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บน
หอคอยสตาร์ก บนเกาะเกาลูน ฮ่องกง และต้องการจะโจมตีเพื่อเอา Data Core ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูล
ลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้วย Iron Man จึงต้องการความช่วยเหลือจาก Ant-Man
and The Wasp เพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปทาลายได้ถึงด้านในตัวของเจ้าสวอร์มบอท (Swarmbots) แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีฝูงบอทที่เข้ามาโจมตีอีกนับพันนับหมื่นตัว ทาให้ Ant-Man and The Wasp ก็
ต้องการความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไป
ด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จาลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของ
“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงน้าชาของคนทาหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะ
ของดิสนีย์เป็นพิเศษ สนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) รวมถึงม้าหมุน จากเรื่องซินเดอรเลลาและ
“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซี
การ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้
ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิก กี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์
,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์มากมาย
แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ผจญภัยใน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River
Cruise)ซึ่งจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตามแม่น้าสายใหญ่ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้า
จะมี สิ่ ง ลึ ก ลั บ คอยสร้ า งความตื่ น เต้ น ให้ กั บ ผู้ ที่ เ ข้ า ไปเยื อ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ฝู ง ช้ า งที่ เ ล่ น น้ าอย่ า ง
สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้า
แห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์แลนด์ เมื่อ ท่านมาถึงไต่ขึ้นไปตาม
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กลางวัน

วันทีส่ าม

ขั้นบั นไดไม้ที่ สร้า งจากชิ้น ส่ว นเรื ออั บ ปางและข้า มสะพานแขวนไปสู่ บ้า นต้ นไม้กลางป่า ดิบ ของ
ทาร์ซาน Tazan’s Tree House
ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิดใหม่มาเสิร์ฟความสนุกสนาน เช่น RC
RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และ
คาแร็กเตอร์ พระเอกของเรื่อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY
SOLDIER 3 คนคอยคาสั่งจากวู้ดดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก
กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก
แปลกใหม่ กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) ครั้ง
แรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรก
ธารน้าพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่าง
ตีเหล็ก และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่น
สายน้าจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็ นฉ่า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบ
ไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี,่ ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์
กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์
มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพ
ลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส " (Garden of Wonders) สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุ
โบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาท่าน "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ ( 3 ) ***คูปองอาหาร***
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ซึง่ จะพบกับ
เจ้าหญิงของดิสนีย,์ มิกกี้และผองเพือ่ น, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง
*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ทา่ นสนุกสนานเพลิดเพลินกับเครือ่ งเล่นได้อย่างเต็มอิม่
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านัน้
(BUS / BUS) สูย่ อดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวลรี่ –
วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิง้ ถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตารับของฮ่องกง ( 4 )
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางโดย รถบัส ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรีย พีค จุดชมวิวสูงที่สุดของฮ่องกงกับ
ความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้าทะเล จากจุดนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาว
เวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่า ง
ชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิเช่น
ตึกเซ็นทรัล พลาซ่า ตึกไชน่า แบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนาของฮ่องกง พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะ
พีค ในบริเวณเดีย วกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ พิพิธภัณฑ์หุ่ นจาลองเสมือนจริงของดารา
นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก ให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้า พิพิธภัณฑ์ท่า น
ต้องเสีย ค่า ตั๋วเข้า ชมเอง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อ่า วรีพลัสเบย์” สักการะขอพร “องค์เจ้าแม่
กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิส์ ิทธิ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงาม ตั้งอยู่บน
ฐานบัว ขอพร “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อม
สักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่เชื่อกันว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ ท่าน จะได้รับแต่
เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือน
เป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกา
มาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง หรือหากท่านใดที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร
“องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสาเร็จเกือบทุกคน แล้วพาท่านเดินข้า ม
“สะพานต่ออายุ ” ซึ่งชาวฮ่ องกงเชื่อกันว่า การข้า มสะพานนี้จะสามารถต่ ออายุได้ และเมื่อข้า ม
สะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่ งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่ง
ความรัก” หนวดเครายาวๆ ในมือท่า นจะมีหนัง สือเล่มใหญ่ ข้า งๆองค์ท่ า นจะมีหินดาก้อนโต ให้
อธิษฐานแล้วทาการลูบก้อนหิน เชื่อว่าจะนาพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้ว
ก็ทาให้รักมั่นคงและยาวนาน หลังจากนั้นนาท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ) ที่ขึ้นชื่อ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
จากนั้นนาท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของ
ฮ่องกง ที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่ง
เป็นเทพประจาวัดแห่งนี้ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล
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21.30 น.
23.45 น.

ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิย มสาหรับ ท่านที่ต้องการแก้ปี ชงอีกด้วย
โดยวิ ธีการไหว้ขอพรจากท่ า นแชกงนั้น ท่า นจะต้อ งเข้ า ไปยืนอยู่เบื้ องหน้า รู ปปั้น ของท่า น แล้ ว
อธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นทาพิธีหมุน กังหันแห่งโชคชะตา หรือ
ที่เรียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดงั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมือ่ หมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตกี ลอง 3 ครั้ง เพือ่ ให้เป็นทีร่ บั รูท้ วั่ กันทัง้ ฟ้าดิน และให้พรนัน้ สมประสงค์
จากนั้นนาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่วัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
ซึ่งมีเทพผู้ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรา
รัก ซึ่งท่ า นจะพบกับ ผู้คนมากมายที่นาธูป พร้อมกับ ของมาสั กการะและแก้บ นเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่สาคัญและเป็นที่นิยมสาหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจ้า
หยกโหลวหรือเทพเจ้า ด้า ยแดง ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ
เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว และมีด้ายสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สาหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้า
หยกโหลว ให้เริ่มทานิ้วสาหรับสอดด้ายแดง โดยจะมีป้ายกากับบอกวิธีการตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร
ที่สาคัญห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธีหลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อป
ปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) ให้อิสระท่านเลือกซื้อแบรนด์เนมตามอัธยาศัย แบรนด์เนมทุก
แบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสุดสาย เช่น OMEGA, TUDOR, ROLEX,
ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BUEBERRY, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI,
HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON, MIU MIU, DIOR, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึง
แบรนด์รองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการซื้อสินค้าประเภท
น้าหอม เครื่องสาอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพือ่ เดินทางสูส่ นามบิน***
ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท
ใหญ่พร้อมเครือ่ งดืม่ ไวน์ เบียร์ น้าอัดลมบนเครือ่ ง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชัน้ 2
โดยสวัสดิภาพ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดีย่ วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 ค่าน้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้ นีย้ อ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
(สายการบินเอมิเรตส์ จากัดน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จากัดจานวนชิ้น
ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าภาษีน้ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /
พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน
60 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)
เอกสารทีต่ อ้ งใช้
 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนถ่ายเอกสารสาเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกน
มายังบริษัท
เงือ่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจา 50 เปอร์เซ็นต์
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 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
***รวมถึงกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด กรุป๊ เหมาส่วนตัว และกรุป๊ ที่แจ้งปิดกรุป๊ แล้ว***
***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 4 - 9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับที่สนามบินฮ่องกง)
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
เงือ่ นไขการให้บริการ
 ***สารองที่นั่งพร้อมชาระค่ามัดจาท่านละ 7,000 บาท*** หากยังไม่ชาระค่ามัดจาถือว่าการจองไม่สมบูรณ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับผู้ที่วางมัดจาก่อน ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 10 วัน
ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่ 860-0-241510
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต
สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 240-3-02006-7
บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317
บัญชีออมทรัพย์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด
ทางบริษัทเอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
เงือ่ นไขการให้บริการ
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงพีเรียดปกติ สารองที่นั่งพร้อมชาระค่ามัดจาท่านละ 7,000 บาท หากยังไม่ชาระค่ามัดจาถือ
 ว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับผู้ที่วางมัดจาก่อน ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 10
วัน
 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจานวนผู้เดินทางขั้นต่า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชือ่ ได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร์
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้ง
ปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรยี ์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจา เพื่อประโยชน์
ของท่านเอง**

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคานึงผลประโยชน์
ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
**ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้คะ่ **
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