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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

เยอืนเมืองสวรรคก์ารชอ้ปป้ิง เพลิดเพลินสวนสนกุระดบัโลก  
 

 
 

 
โดยสายการบินระดบั 5 ดาว เอมิเรตแอรไ์ลน ์(EK) 

ร ุน่ Airbus 380 ลาํใหญ่ท่ีสดุในโลก 
พิเศษ ทานอาหารทะเลหม ู่บา้นชาวทะเลลีหยนุมนุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + 36เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนันําโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ห้องละ 2-3 

ท่าน 
พกัเด่ียว 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

6-8 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

14-16 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

20-22 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

21-23 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
21,900 7,000 20,900 19,900 

22-24 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

23-25 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

24-26 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

25-27 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

27-29 ตุลาคม  2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

3-5 พฤศจิกายน 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

10-12 พฤศจิกายน 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

17-19 พฤศจิกายน 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

24-26 พฤศจิกายน 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 
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กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ห้องละ 2-3 

ท่าน 
พกัเด่ียว 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ม่เสริมเตียง) 

8-10 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

10-12 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

15-17 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

22-24 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

23-25 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

27-29 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

28-30 ธันวาคม 2560 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
20,900 7,000 19,900 18,900 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
25,900 10,000 24,900 23,900 

1-3 มกราคม  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
23,900 7,000 22,900 23,900 

** หากลูกค้ามีตัว๋เองแล้วต้องการ Joine Tour สามารถหักค่าตัว๋คนืให้ 7,000 บาทครับ ** 

 (ทัวร์เสริม36 น่ังรถขึน้ NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลนิ เพิม่อกี  362,000  บาท) 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อสิระช้อปป้ิงเลดีม้าเกต็ &  

  เทมเป้ิลสตรีท 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์จากทางบริษทัคอยอาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านในดา้นตัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นําทุกท่านลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่วบินที ่EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

18.05 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ช่ัวโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ย

เทคโนโลยีและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง  นาํท่านเดิน

ทางผา่นเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั  

จากนั้น นาํท่านขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลกมี

ความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เช่ือมต่อระหวา่งฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่นอลแอร์พอร์ตกบั ตวัเมือง ตวั

สะพานชั้นบนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอม็ทีอาร์ (MTR) กบัแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเท

รนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่าน้ีไดถู้กคดัเลือกให้เป็นสัญลกัษณ์ของคู่รักทัว่โลก  จากนั้นนาํ

ท่านสู่3 6 ปากอ่าววิคตอเรีย 3 6 ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีนักท่องเท่ียวช่ืนชอบอีกแห่งหน่ึงของฮ่องกง 3 6 นําท่าน3 6 ชม 

SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบนัทึกโดย “กินเนส 

เวิล์ด เรคคอร์ด” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟท่ีตกแต่งดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจาก

อาคารชั้นนาํกวา่ 40 แห่ง โดยเวลาท่ีใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลยุีนมูน  ( 1 ) 
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จากนั้น ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือบางท่านท่ีตอ้งการชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดิน

ชมบรรยากาศวถึิชีวติยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงไดเ้ลย เน่ืองจากโรงแรมพกัอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 

ฮ่องกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เท่าน้ัน 

วนัทีส่อง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 2 ) 

(สําหรับท่านทีซ้ื่อ Option NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลินเพิม่  ช่วงเช้านําท่านน่ังรถบัสขึน้ไปไหว้พระ

และช่วงบ่ายไกด์จะพาท่านน่ังรถไฟไปยงัสวนสนุกดิสนีย์แลนด์36) 

จากนั้น  นาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  36ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์36อาณาจกัรสวน

สนุกอนัยิง่ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบ

ก็ได ้ ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุกท่ีสุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรม และ

ความสนุกสนานมากมาย ท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

เมนสตรีท ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทาง ยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้  

ศตวรรษท่ี 19 ท่ีถนน    แกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกบัขบวนพาเหรด36ดิสนีย์36 เพื่อน

ชาว36ดีสนีย์36ท่ีโปรดปรานอยา่ง มิกก้ีเมาส์, มินน่ี, โดนลัดัก๊ และ กฟูฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบาํอยา่งสนุกคร้ืนเครงกบั

วงดนตรีมาร์ชและเหล่านกัเตน้ท่ีเตม็ไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบาน ระหวา่งทางนั้น ก็จะมีร้านชอ้ปป้ิงอนั 

 เก๋ไก๋ให้ไดเ้ลือกสรรของท่ีระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จาก3 6ดิสนีย์แลนด์3 6ซ่ึงมีมากกวา่ 4,000 รายการ เป็นท่ีตั้ง

ของซิต้ีฮอล และทางรถไฟ36ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด3์6ท่ีจะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน  

ทูมอโรวแ์ลนด์3 6 (TOMORROW LAND) สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั  3 7นาํเสนอ 

เร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกบันิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภยัในอวกาศ โดย

ทูมอโรวแ์ลนด์ใน1 6ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์1 6นั้นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” 

หรือดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกาแล็คซ่ี ท่ีในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านคา้และสถานท่ีต่างๆ ลว้นแต่มี
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หุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากน้ีในทูมอโรวแ์ลนด์ ยงัมีโลกอวกาศแห่ง 

“สเปซ เมาเท่น”ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียว การขบัจานบินส่วนตวัใน  

“ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กนัแบบดุเดือดใน “บซั ไลทเ์ยยีร์ แอสโตร บลาสเตอร์ 

แฟนตาซีแลนด3์6 (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย ์37ต่ืนตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย3 7 ดินแดน 

แห่งน้ีลว้นเต็มไปดว้ยสีสันและบรรยากาศของเมืองท่ีจาํลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย ์สนุกกบัเร่ืองราว

อมตะของ“ชา้งนอ้ยดมัโบ”้ งานเล้ียงนํ้ าชาของคนทาํหมวก (Mad Hatter Te กบัมิคก้ีเมาทต์วัการ์ตูนอมตะ

ของดิสนียเ์ป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไม่พลาด กบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร์ 3a Cups) มา้หมุนจากเร่ืองซินเด

อรเลลาและ“การผจญภยัของวินน่ี เดอะ พูห์” ส่วนใครท่ีช่ืนชอบมิตินอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนด์ยงัมี “แฟน

ตาซีการ์เดน้” ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับดิสนียแ์ลนดฮ่์องกงโดยเฉพาะโดยผูท่ี้อยู่

ในนั้นจะมีโอกาสไดพ้บกบัการ์ตูนตวัโปรดมากมายอาทิ มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, วินน่ี เดอะพูห์,และเหล่า

เพื่อนพอ้งชาวการ์ตูนดิสนียม์ากมาย 

แอดเวนเจอร์แลนด์3 6 (ADVANTURE LAND)  ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้ สัมผสัความเร้าใจ

กบั การผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน “จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) 

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือสํารวจท่ีล่องไปตาม แม่นํ้ าสายใหญ่หวัใจหลกั ของ3 6แอดเวนเจอร์

แลนด์3 6ผ่านป่าลึกลบั ท่ีทุกโคง้นํ้ าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก 

ให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือน ไม่วา่จะเป็น ฝูงชา้งท่ีเล่นนํ้ าอยา่งสนุกสนาน  ต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานา

ชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงขา้มแม่นํ้าแห่งการผจญภยัไปยงัเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด เวน

เจอร์แลนด ์เม่ือท่านมาถึงไต่ข้ึนไปตามขั้นบนัไดไมท่ี้สร้างจากช้ินส่วนเรืออบัปางและขา้มสะพานแขวนไป สู่

บา้นตน้ไมก้ลางป่าดิบของทาร์ซาน Tazan’s Tree House  

ทอยสตอร่ีแลนด3์6 (TOY STORY LAND) มีเคร่ืองเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER   

      PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของ  

      เร่ือง WOODY  ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ดา้นตะวนัตก พร้อมดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยคาํสั่งจากวูด้ด้ี  

                     และ ไดโนเสาร์ REX ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ดา้นตะวนัออก   

 กริซลีย ์กลัช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เปิดโลกตะวนัตก 

ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย ์มายน์ 

คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่น!!!  คร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง ราย

รอบดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตา เล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร นํ้ าพุร้อน “ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุ่ง

สะเทือนทัว่ทั้งพื้นดิน แลว้มาเยีย่มบา้นช่างตีเหล็ก หลบสายนํ้าท่ีสาดส่าย และร้านของแห้งท่ีกลายเป็นร้านของ

เปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แลว้พ่นสายนํ้ าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกนั

แบบเยน็ฉํ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด์ เดลในชุด

เส้ือผา้น่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีนอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์  

 มิสทิค พอยท ์(MYSTIC POINT)  เดินท่องไปผา่นสวนหยอ่มท่ีเตม็ไปดว้ยวตัถุโบราณท่ีสร้างภาพ 
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ลวงตา 3 มิติ "การ์เดน้ ออฟ วนัเดอร์ส" (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภณัฑ์ลึกลบัท่ีซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืน

ตาจากทัว่โลกมามีชีวติต่อหนา้ต่อตาท่าน  "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ( 3 ) คูปองอาหาร 

 *** เวลา 15.00 น.ของทุกวนั ท่านจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี  ซ่ึงจะพบกบั 

  เจ้าหญงิของดิสนีย์, มิกกีแ้ละผองเพือ่น, ตัวละครของพกิซาร์ และความบันเทงิกลางแจ้ง  

*** อิสระอาหารเยน็ เพื่อให้ท่านสนุกกบัเคร่ืองเล่นอยา่งสนุกสนานเพลิดเพลิน  

ฮ่องกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เท่าน้ัน  

*** พิเศษเฉพาะโปรแกรม VIP  BUSINESS  9-11 เม.ย. 27,900 บาท  เพิ่มพาท่านนัง่ BIG  BUS  TOUR 

ชมเมืองฮ่องกง *** 

 

วนัทีส่าม (น่ังรถรางพคีเทรม)  สู่ยอดเขาวคิทรอเรียพคี (สูงสุด) – รีพสัเบย์ –  ฮ่องกง36จิวเวอร์ร่ี 

  วดัแชกงหมวิ – เทพเจ้าหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงถนนแบรนด์เนม –   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 
 
 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตําหรับของฮ่องกง  ( 4 ) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึน้สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกงกบั

ความสูง 396 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ

ตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นท่ีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่าง

ชดัเจน  ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึก

เซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค ์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจชั้นนาํของฮ่องกง  พร้อมทั้ง ถ่ายภาพอนั

สวยงามน่าประทบัใจ   และเลือกซ้ือของท่ีระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านคา้ภายในอาคาร เดอะพีคไดอี้ก

ดว้ย และในบริเวณเดียวกนั ยงัมีพิพิธภณัฑ์มาดามรุสโซ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์หุ่นจาํลองเสมือนจริงของดารา 

นกัแสดง และผูมี้ช่ือเสียงของฮ่องกงและทัว่โลกให้ท่านไดเ้ขา้เยี่ยมชมอีกดว้ย  (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้อง

เสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)  
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จากนั้น นาํท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” นาํท่านนมสัการและขอพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จาก “องค์เจา้แม่กวนอิม” ซ่ึงเป็นปาง

ประทานพร  ซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิมากและมีความประณีตงดงาม ซ่ึงองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบวั และ “เจา้แม่ทบัทิม” 

เพื่อเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกคร้ังปลอดภยั พร้อมกบั นมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่

ซ้ิงเอ้ีย3 6” ท่ีมีช่ือเสียงวา่ใครไดม้าสัมผสัท่านจะไดรั้บแต่เงิน ทอง กลบับา้น  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลง

มาแลว้กาํมาใส่ในกระเป๋าของตวัเอง เหมือนกบัเป็นเคล็ดวา่ให้เงินทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะ

ลูบกอ้นทองท่ีอยูด่า้นขา้งองคท่์านแลว้กาํมาใส่กระเป๋าของเราอีกคร้ัง  หรือท่านไหนท่ีมีบุตรยาก แต่งงานแลว้

ยงัไม่มีบุตรให้มาขอพร“องคส์ังกจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความ

เช่ือท่ีวา่ถา้หากลูบทอ้งซ้ายจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอีกดว้ย แลว้พาท่านเดินขาม “สะพานต่อ

อายุ” ซ่ึงชาวฮ่องกงเช่ือกนัว่าถา้ขา้มสะพานน้ีไดจ้ะสามารถต่ออายุได ้ และเม่ือเราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็น

ลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยเซียนและเทพเจา้มากมาย ซ่ึงรวมถีง “องคเ์ทพเจา้แห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือ

ท่านจะมีหนงัสือเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมีหินดาํกอ้นโตให้ทาํการอธิษฐาน  แลว้ทาํการลูบกอ้นหินซ่ึงจะ

นาํพาใหพ้บคู่  ส่วนท่านท่ีมีคู่อยูแ่ลว้เม่ือไหวข้อพรท่านแลว้ก็ทาํใหรั้กมัน่คงและยาวนาน    

จากนั้น นาํท่านเยี่ยมชมโรงงาน 3 6ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบั

เยีย่ม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากนั้น  นาํท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กว่าปีท่ีแลว้เดิมท่ีวดัน้ีเป็นวดัเล็ก ๆ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต 

ดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจาํวดัแห่งน้ี ซ่ึงทาง ดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบ

โบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละตวั ประชาชนท่ีเขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรือ 

ท่ีเรียกวา่ "กงัหนันาํโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไป โดยความหมายของ 

ใบพดัทั้งส่ีดงัน้ี 

ใบที ่1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4. คิดหวงัส่ิงใดกส็มความปรารถนาทุกประการ 

และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัอย่าลมืจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสิริมงคล 

จากนั้น นาํท่านนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือใน

การดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ช่วยเหลือเร่ืองสุขภาพพลานามยัของเราและคนท่ีเรารัก ซ่ึงท่านจะพบกบัผูค้น

มากมายท่ีนาํธูป พร้อมกบัของมาสักการะและแกบ้นเป็นจาํนวนมาก 

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ถนนสายช้อปป้ิงแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวม

ระดมพลกนัอยู่บนถนนเส้นน้ีตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดถนน  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น 

Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, 
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DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA ส่วนบาง

ท่านท่ีตอ้งการซ้ือรองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นสําหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซ้ือ

ไดใ้นหา้ง โอเซ่ียนเทอร์มินอล และท่านท่ีตอ้งการนํ้าหอม เคร่ืองสาํอางค ์ก็สามารถขา้มถนนมาซ้ือไดท่ี้ 

Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย  *** อสิระอาหารเยน็ เพือ่ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าได้จุใจ 

*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพือ่เดินทางสู่สนามบิน 

21.50 น.  ออกเดินทางกลบัโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เท่ียวบินท่ี  EK385  / บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อม

เคร่ืองดื่มไวน์  เบียร์  นํา้อดัลมบนเคร่ือง 

23.45 น.        ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ังโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2  โดยสวสัดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

(กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 

2. ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง 

3. ค่านํ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม    

1. ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  

2. ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง  

    3. ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า, พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ 

 5. ค่าทาํหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ทีพ่ึงใช้  

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

7.ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวนั ต่อคน รวม 3 วนั 60 ดอลล่าร์ 

ฮ่องกงเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทวัร์แล้วแต่สินนํา้ใจของท่าน 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิ) 
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เอกสารทีต้่องใช้ในการทาํวซ่ีากรณถีือพาสปอร์ตจีน   

1. พาสปอร์ตไทยอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือนถ่ายเอกสารสาํเนาหนา้พาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายงับริษทั 

2. สําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลอืง (ไม่มีสัญชาต)ิ ต้องเพิม่ค่าวซ่ีาฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท   พร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้น

หลงัสีขาว 2 น้ิว 3 รูป 
 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

- กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000.- บาท 

- ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

- ช่ือบญัชี  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

   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 

- กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษทัเอฟวนิีว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชําระเงนิผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

เง่ือนไขการยกเลกิ 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทวัร์ในทุกกรณี 

 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

กรณคีณะออกเดินทางได้ 1.  คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์)    

2.  คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 7 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) เจอไกดท์อ้งถ่ินท่ีฮ่องกง 

คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 7 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

- สํารองท่ีนัง่พร้อมชาํระค่ามดัจาํท่านละ  5,000 บาทหากยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ สาํหรับผูท่ี้วางมดัจาํก่อน  ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 10 วนั 
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- จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง 

(บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 

-  เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได)้ 

- ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

- ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ  กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั

ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 5,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของ

ราคาทวัร์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% เตม็ของราคาทวัร์ 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

**ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจํา เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

************ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ  เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนี*้********* 
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ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ลาํดับ 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            ไม่ทานสัตวปี์ก         ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ      ผูจ้อง 

    
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคณุทกุท่านท่ีให้เกียรตใิช้บริการของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
	กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ( 3 ) คูปองอาหาร
	*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี  ซึ่งจะพบกับ
	เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง  ( 4 )


