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บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

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

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
(ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ม.ค. – มี.ค. 63 EK)

เกาะลันเตา ขึน้ กระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นัง่ รถรางพีคแทรม ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซงิ เอีย้
ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิม่ อร่อยหลากหลายเมนูซีฟูด้ สุดฟินส์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380
บินหรูเครื่องบิน 2 ชัน้ ลำทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในโลก

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว
ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านช้อปปิง้ จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
PRUDENTIAL HOTEL // NOVOTEL NATHAN HOTEL
EATON HOTEL // THE KOWLOON HOTEL
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กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

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

ขาไป EK384 (13.45-17.40)

10-12 มกราคม 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900

8,000

16,900

15,900

***พีเรียดตรงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563***
ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

16,900

15,900

ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

17,900

16,900

17-19 มกราคม 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900
8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 18,900

***พีเรียดตรงวันหยุด วันมาฆบูชา (ไม่ตอ้ งลางาน)***
ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

16,900

15,900

ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

16,900

15,900

ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

16,900

15,900

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900

ขาไป EK384 (13.45-17.40)

8,000

16,900

15,900

ขาไป EK384 (13.45-17.40)
ขากลับ EK385 (21.00-23.15)
ขาไป EK384 (13.45-17.40)
13-15 มีนาคม 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15)
ขาไป EK384 (13.45-17.40)
20-22 มีนาคม 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15)
ขาไป EK384 (13.45-17.40)
27-29 มีนาคม 2563 ขากลับ EK385 (21.30-23.45)

17,900

8,000

16,900

15,900

17,900

8,000

16,900

15,900

17,900

8,000

16,900

15,900

17,900

8,000

16,900

15,900

9-11 กุมภาพันธ์ 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900
14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900
21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 17,900

6-8 มีนาคม 2563
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HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-ส่ง
รายการ

เพิ่มเงินท่านละ (บาท)

HONG KONG DISNEYLAND

4,000

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิง้ เลดี้มาเก็ต &
เทมเปิล้ สตรีท

10.30 น.
13.45 น.
17.40 น.

จากนั้น

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่ างๆอย่างครบครั น ผ่านพิธีการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเข้าเมือง

นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็น
สะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อ
ระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้ รถยนต์
วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express
Trains) สะพานแขวนซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
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จากนั้น

ค่ำ

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึ่งเป็นการแสดงแสง
สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทั้งในฝั่ง
ฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกันอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบ
เพลง โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15
นาที
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 1 )

นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ที่พักสุดสบาย ใจกลางเมืองฮ่องกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมอบ
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งหากท่านต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือช้
อปปิ้งยามค่ำคืน ท่านสามารถเริ่มต้นช้อป ชิม ชิลล์ได้ตั้งแต่หน้าโรงแรมเป็นต้นไป เนื่องจากโรงแรม
ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง
ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL / EATON HOTEL
หรือ THE KOWLOON HOTEL เท่านั้น

วันทีส่ อง กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตเี้ กท เอาท์เลต

-5www.avenue.co.th
เช้า
จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 2 )
(สำหรับท่านทีซ่ อื้ OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ไกด์จะพาท่านนั่งรถไฟไปยังสวนสนุกในช่วงบ่าย)
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของฮ่องกง “หมู่บ้านนองปิง”
โดยนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร
โดยเริ่มขึ้นกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่หมู่บ้านนองปิง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้และ
วนอุทยานลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุมมองด้านบนขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้านั้น ท่าน
จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง พร้อมชื่นชมทิวทัศน์และภูมิ ประเทศได้
เกือบทุกๆส่วนของเกาะลันเตา ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ตั้งแต่จากใจกลางเมือง
ตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทีเดียว ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุท ธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับ
กลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึ้น
บันได 268 ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยูค่ ู่กับวัดโป๋หลินมาเป็นเวลาช้านาน
มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200
แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระ
นั่งอยู่บนฐานกลีบดอกบั ว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วย
ความเปี่ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )

นำท่านเดินทางสู่ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า
OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS,
COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA,
SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลด
ราคาสูงสุดถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านช้อปปิง้ สินค้าได้อย่างจุใจ***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือ่ เดินทางกลับสูท่ ี่พัก***
ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL / EATON HOTEL
หรือ THE KOWLOON HOTEL เท่านัน้
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วันทีส่ าม

(นั่งรถรางพีคแทรม) สูย่ อดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)– อ่าวรีพัลส์เบย์ – ฮ่องกงจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว
– วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิง้ ถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 4 )
นำท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับ
ความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาว
เวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่าง
ชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะ
พีค และในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริง
ของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)
นำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” เริ่มต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า
ศักดิส์ ิทธิ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตั้งอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
“ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เชื่อกันว่า หากใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รบั แต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือ
ลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่
กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง ส่วน
ท่านใดที่มีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ”
จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้าม
สะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้ เมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้า
มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวดเครายาวๆ
ในมือท่านถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหิน สีดำก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทำการลูบก้อนหิน
เชื่อว่าจะนำพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วก็จะช่วยให้ความรักมั่นคง
และยาวนาน หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี่ (HKJ) ต้นตำรับงานดีไซน์แหวน
เพชรกังหันที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )

จากนั้น

กลางวัน
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จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่
ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลจะมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพ
ประจำวัดแห่งนี้ เชื่อว่าองค์ท่านศักดิส์ ิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่า
เรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ท ี่นิยมสำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดย
วิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐาน
ขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นให้ท่านทำพิธหี มุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ
"กังหันนำโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดงั นี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมือ่ หมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพือ่ ให้เป็นทีร่ ับรูท้ วั่ กันทัง้ ฟ้าดิน และให้พรนัน้ สมดัง
ประสงค์

จากนั้น

นำท่านเดินทางไปสักการะขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง
วัดแห่งนีม้ ีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักดิส์ ิทธิ์ในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งสุขภาพของ
ตัวเราเอง คนในครอบครัว และคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะได้พบเห็นผู้คนมากมายนำธูปพร้อมกับเครื่อง
บูชาต่างๆมาสักการะและแก้บนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ย ังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่เป็นที ่น ิย ม
สำหรับการขอพรในด้านความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์
องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดง
เชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สำหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลวนั้น ให้ท่านเริ่มทำนิ้วมือสำหรับสอดด้าย
แดงตามป้ายกำกับบอกวิธีการที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุด
มือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี
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จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) มอบอิสระท่านเลือกซื้อ สินค้า
แบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึ่งแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสุดสาย ไม่
ว่ า จะเป็ น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA,
LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR, MIU
MIU, BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการ
ซื้อสินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอางค์ ท่านสามารถซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS)

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านช้อปปิง้ สินค้าได้อย่างจุใจ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือ่ เดินทางสูส่ นามบิน***
21.00 น.
23.15 น.

ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท
ใหญ่พร้อมเครือ่ งดืม่ ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลมบนเครือ่ ง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 2 โดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
*******รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น********

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิ ทัวร์ค่ะ............☺

สนใจจองทัวร์ตดิ ต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666
คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณน้อยหน่า / คุณเฟิร์น
ฮ่องกง ใช้เงินสกุล ดอลลาร์ฮอ่ งกง (HKD)
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน)
✓ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
✓ ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 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 มอยู่ในข้อจำกัดทีม่ ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
➢ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
(สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
➢ ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
➢ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
➢ ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอื่นๆ ที่พึงใช้
➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
➢ ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่าน รวม 3 วัน
เท่ากับ 60 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก)
➢ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารทีต่ อ้ งใช้
➢ พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสำเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่ง
มายังบริษัท
(หนังสือเดินทางต้องไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน้ำ หรือประทับตราสัญลักษณ์อื่นใด นอกเหนือจากที่ทางราชการ
กำหนดลงในหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้
ทันที)
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เงือ่ นไขการจองทัวร์
• การชำระเงิน งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 7,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
• งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 20 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
วิธีการชำระค่าบริการ
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า
พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000.- บาท
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20
วัน
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม
บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
- ชำระด้ ว ยการโอนเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร
(กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399)

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้
ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็น
สำคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

เงือ่ นไขการยกเลิก
➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
***กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืน่ ๆ กรุป๊ เหมาส่วนตัว และกรุป๊ ที่แจ้งปิดกรุป๊ ไปแล้ว***
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และ/หรือ ค่าทัวร์ทัง้ หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ***
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กรณีคณะออกเดินทางได้
➢คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
➢คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับที่สนามบินฮ่องกง)
➢คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 1-3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงือ่ นไขการให้บริการ
➢ สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่าน
ไม่สมบูรณ์และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน **ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน**
➢ กรุ๊ปจอยหน้าร้านจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อน
การเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ กรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ กับตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดอันเนื่องมาจากสาย
การบิน
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืน
เงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ทั้งหมดแล้ว
➢ ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี
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➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอื่นๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ที่ต้องการันตี
มัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight,
Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรยี ์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดใน
ทุกกรณี

หมายเหตุ
❖
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึง
ผลประโยชน์ตลอดจน ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารที่ใช้สำหรับท่องเทีย่ ว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ตำ่ กว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสำเนามาให้กับบริษัททีท่ า่ นจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
สำคัญ ผูเ้ ดินทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้
** เนือ่ งจากมีกรณีทถี่ ูกปฏิเสธการเข้าประเทศ **

หนังสือเดินทางของท่านต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด เช่น
1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม
2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม
3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต
4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ
5. หน้าที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ

******* ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ******
สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
สามารถแจ้งเซลล์ทที่ า่ นติดต่อจองทัวร์ได้เลยค่ะ
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Attn : คุณ____________________ Fax : 02 – 231-3399
ใบจองทัวร์ กับ บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จำกัด
รายการทัวร์ ฮ่ องกง นองปิ ง 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
ชื่อผูต้ ิดต่อ
โทร
แฟกซ์
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน
(ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รำยชื่อผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ชื่อทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)

ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมำยเหตุ

อำหำร

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

ไม่ทานเนื้อวัว

รายละเอียดอื่นๆ
ยืนยันรำคำ ผูใ้ หญ่

ไม่ทานเนื้อหมู
เด็ก

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด ___________
ลงชื่อ
(
วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ

