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ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONG KONG DISNEYLAND” 

ถ่ายรปู ชมววิวคิตอเรยีพคี จดุสงูสดุของฮอ่งกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมัสการขอพรองค์เจา้แมก่วนอมิ + เทพเจา้ไฉซ่งิเอี้ย 

เทพเจ้าแหง่โชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมวิ 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจ้าหวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูงิไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อิม่อรอ่ยหลากหลายเมนซูฟีูด้สดุฟนิส์ 

 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

บนิหรเูครือ่งบนิ  2 ชัน้ล าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 

ใจกลางแหลง่ชอ้ปปิง้จมิซาจุย่  ถนนนาธาน 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขท่ี 11/01967 
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EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

เด็ก 1 ทา่นพกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 1 ทา่นพกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

17-19 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

24-26 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

25-27 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

1-3  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

7-9  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

8-10  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

14-16  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

15-17  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

21-23  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

22-24  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

28-30  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

29 มิ.ย. - 1 ก.ค.  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 
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5-7 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

6-8 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

12-14 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

13-15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

14-16 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

19-21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

20-22 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

26-28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

27-29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พเีรยีดตรงวนัหยดุยาว วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10*** 

28-30 กรกฎาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

2-4 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

3-5 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

9-11 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

10-12 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พเีรยีดตรงวนัหยดุยาว  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  

ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  รชักาลที ่9*** 

11-13 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

16-18 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

17-19 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

23-25 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

24-26 สิงหาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 
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30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

6-8 กันยายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

13-15 กันยายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

20-22 กันยายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

27-29 กันยายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

4-6 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

5-7 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

11-13 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

12-14 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

13-15 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พเีรยีดตรงวนัหยดุยาว  วนัคลา้ยวนัสวรรคต  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  รชักาลที ่9*** 

18-20 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

19-21 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

25-27 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.10) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

26-28 ตุลาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.10) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

 

 

 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-สง่ 
 

รายการ เพิม่เงินทา่นละ (บาท) 

NGONGPING 2,000 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อสิระชอ้ปปิง้เลดีม้าเกต็ & เทมเปิล้สตรที 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู

หมายเลข  9 แถว  T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าทัวร์จากทาง

บริษัทคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระใน

การเข้าเมือง  

 จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า  (TSING MA 

BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร 

(1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะ

เป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ 

(Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักท่ัวโลกอีกด้วย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรีย จุดชมวิวยอดนิยมของฮ่องกง น าท่านชม SYMPHONY  

OF  LIGHT  การแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคค

อร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟท่ีตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลง

จากอาคารชั้นน ากว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที 
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ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 

เมนดูังนี ้:: ผัดผักตามฤดกูาล  ข้าวผัด  หอยลายผัดเต้าซี่  ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย  เป๋าฮื้อนึ่ง

ซีอิ๊ว ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว  หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม  กุ้งทะเลลวกจิ้ม  ปูผัดขิง 

 

 

  

 

 

  

 จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านท่ีต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยาม

ราตรี ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ าคืนของชาวฮ่องกงได้ เนื่องจากโรงแรม

ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง 

ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นัน้  

 

วนัทีส่อง  สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์เตม็วนั! 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

(ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option นัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญ่โปห๋ลนิเพิม่ชว่งเชา้น าทา่นไปที่

สถานขีึน้กระเชา้และชว่งบา่ยไกดจ์ะพาทา่นนัง่รถไฟไปยงัสวนสนุกดสินยีแ์ลนด์) 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”  อาณาจกัรสวนสนุกอัน

ยิ่งใหญ่ของฮ่องกง ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกท่ีสุด ฟรเีครือ่งเลน่ทกุชนิด เลน่

กีร่อบกไ็ด้  เพียบพรอ้มด้วยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลันเตา แบ่ง

ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เริ่มต้นการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ท่ี

ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกับขบวนพาเหรดผองเพื่อนชาวดิสนีย์ท่ีมาร่วมเต้นระบ ากับวงดนตรี

มาร์ชและเหลา่นักเต้นท่ีเต็มไปด้วยความร่าเริง ระหว่างทางก็จะมีร้านช้อปปิ้งให้ได้เลือกสรรของท่ี
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ระลึกจากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ และยังเป็นท่ีตั้งของซิตี้ฮอลล์และทางรถไฟ

ฮ่องกงดิสนีย์แลนดอ์ีกด้วย  

ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุด Ant-Man and The Wasp: 

Nano Battle จัดเต็มความสนุกกับเครื่องเล่นสุดล้ าสมัย ท่ีจะแปลงร่างคุณให้เล็กเท่ามด !! เพื่อร่วม

ภารกิจการต่อสู้ร่วมไปกับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่าง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp จากการ

บุกโจมตีของเหล่าวายร้ายจากองค์กรไฮดรา ท่ีต้องการมาขโมยปฏิกรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บน

หอคอยสตาร์ก บนเกาะเกาลูน ฮ่องกง และต้องการจะโจมตีเพื่อเอา Data Core ซึ่งเป็นท่ีเก็บข้อมูล

ลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้วย Iron Man จึงต้องการความช่วยเหลือจาก Ant-Man 

and The Wasp เพื่อท่ีจะแทรกซึมเข้าไปท าลายได้ถึงด้านในตัวของเจ้าสวอร์มบอท (Swarmbots) แต่

ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ยังมีฝูงบอทท่ีเข้ามาโจมตีอีกนับพันนับหมื่นตัว ท าให้ Ant-Man and The Wasp ก็

ต้องการความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน 

แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไป

ด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองท่ีจ าลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของ

“ช้างน้อยดมัโบ้” งานเลี้ยงน้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะ

ของดิสนีย์เป็นพิเศษ สนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) รวมถึงม้าหมุน จากเรื่องซินเดอรเลลาและ

“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครท่ีชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซี

การ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้

ท่ีอยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกก้ี เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์

,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์มากมาย 

แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)  ผจญภัยใน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River 

Cruise)ซึ่งจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรอืส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่ผ่านป่าลึกลับ ท่ีทุกโค้งน้ า

จะมีสิ่งลึกลับคอยสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ ท่ีเข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างท่ีเล่นน้ าอย่าง

สนุกสนาน  ตื่นเต้นกบัการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ า

แห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์แลนด์ เมื่อ ท่านมาถึงไต่ข้ึนไปตาม

ข้ันบันไดไม้ท่ีสร้างจากชิ้นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไปสู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบของ

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  ยืนต้อนรับท่านท่ีทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY 

SOLDIER 3 คนคอยค าสั่งจากวู้ดด้ี และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านท่ีทางเข้าด้านตะวันออก   

กริซลยี ์กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก 

แปลกใหม่ กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) ครั้ง

แรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรก

ธารน้ าพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุ่งสะเทือนท่ัวท้ังพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่าง
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ตีเหล็ก และร้านของแห้งท่ีกลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น  แล้วพ่น

สายน้ าจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบ

ไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินนี,่ ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์ 

กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์   

มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปด้วยวัตถุโบราณท่ีสร้างภาพ

ลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส" (Garden of Wonders) ส ารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับท่ีซึ่งวัตถุ

โบราณน่าตื่นตาจากท่ัวโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาท่าน  "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์( 3 ) ***คปูองอาหาร*** 

 *** เวลา 15.00 น.ของทุกวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี ซึง่จะพบกบั 

  เจา้หญิงของดสินยี,์ มกิกี้และผองเพือ่น, ตวัละครของพิกซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้  

*** อสิระอาหารเยน็ เพือ่ใหท้า่นสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ยา่งเตม็อิม่  

ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นัน้  

 

วนัทีส่าม (BUS / BUS) สูย่อดเขาวคิตอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีลสัเบย ์– ฮอ่งกงจวิเวลรี ่–  

  วดัแชกงหมวิ – เทพเจา้หวังตา้เซยีน – ชอ้ปปิง้ถนนแบรนดเ์นม – ฮอ่งกง -  กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดย รถบัส ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดของฮ่องกงกับ

ความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล จากจดุนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาว

เวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมท่ีมีเอกลักษณ์เด่นท่ีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่าง

ชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิเช่น 

ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจชั้นน าของฮ่องกง พร้อมท้ัง

ถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของท่ีระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะ

พีค ในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  พิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมือนจริงของดารา 

นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและท่ัวโลก ให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่าน

ต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพลัสเบย์” สักการะขอพร “องค์เจ้าแม่
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กวนอิม” ปางประทานพรท่ีชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิส์ิทธ์ิมาก องค์ท่านมีความประณีตงดงาม ตั้งอยู่บน

ฐานบัว ขอพร “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อม

สักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ท่ีเชื่อกันว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่

เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วก ามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือน

เป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองท่ีอยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วก า

มาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง  หรือหากท่านใดท่ีมีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร 

“องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน แล้วพาท่านเดินข้าม 

“สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้ามสะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้  และเมื่อข้าม

สะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่ง

ความรัก” หนวดเครายาวๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินด าก้อนโต ให้

อธิษฐานแล้วท าการลูบก้อนหิน เชื่อว่าจะน าพาให้พบคู่  ส่วนท่านท่ีมีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้ว

ก็ท าให้รักมั่นคงและยาวนาน  หลังจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ท่ีข้ึนชื่อ

ของฮ่องกงพบกับงานดไีซน์ท่ีได้รับรางวลัอันดบัเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของ

ฮ่องกง ท่ีประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่ง

เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล 

ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานท่ีท่ีนิยมส าหรับท่านท่ีต้องการแก้ปี ชงอีกด้วย 

โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้ว

อธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นท าพิธีหมุน กังหันแห่งโชคชะตา หรือ

ท่ีเรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดท้ังสี่ มีดงันี้ 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมนุกงัหันเสรจ็แลว้ ใหต้กีลอง 3 ครั้ง เพือ่ให้เปน็ทีร่บัรูท้ัว่กนัทัง้ฟา้ดนิ และใหพ้รนัน้สมประสงค์ 
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จากนั้นน าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่วัดท่ีโด่งดังท่ีสุดของฮ่องกง 

ซึ่งมีเทพผู้ข้ึนชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนท่ีเรา

รัก ซึ่งท่านจะพบกับผู้คนมากมายท่ีน าธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะท่ีส าคัญและเป็นท่ีนิยมส าหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจ้า

หยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว และมีด้ายสีแดงเชื่อมท้ัง 3 องค์ไว้ ส าหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้า

หยกโหลว ให้เริ่มท านิ้วส าหรับสอดด้ายแดง โดยจะมีป้ายก ากับบอกวิธีการตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร 

ท่ีส าคัญห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธีหลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนสาย 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 ส่วนท่านท่ีต้องการซื้อสินค้าประเภท

น้ าหอม เครื่องส าอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซื้อได้ท่ี Duty Free Shop (DFS)  

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ*** 

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เท่ียวบินท่ี  EK385  / บรกิารอาหารเชท็  

                ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น้ าอดัลมบนเครือ่ง 

23.45 น.       ใช้เวลาในการเดนิทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  

                     โดยสวสัดภิาพ 

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

 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลีย่นแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือตอ้งซื้อตั๋วเด่ียวท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
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 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส์ จ ากัดน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น 

 ถือข้ึนเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)   

 ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /

พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ 

 ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีพึงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  

    (บวกราคาเพิ่มในกรณีท่ีท่านต้องการใบก ากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 

60 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป) 

เอกสารทีต่อ้งใช ้

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกน

มายังบริษัท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

***รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ที่แจง้ปดิกรุป๊แลว้*** 

***ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้*** 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   

 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์  

 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรบัทีส่นามบนิฮอ่งกง) 

 คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 ***ส ารองที่นั่งพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 7,000 บาท*** หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับผู้ท่ีวางมดัจ าก่อน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 10 วัน 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

        ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงพีเรียดปกติ ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ  7,000 บาท หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือ 

 ว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับผู้ท่ีวางมดัจ าก่อน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 10 

วัน 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 4 ท่านข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเลือ่นการ

เดินทางในกรณีท่ีผู้เดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุ

เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

จ่ายขาด  ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
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 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย

ท้ังหมด 100% เต็มของราคาทัวร์ 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวท่ีต้องการการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปท่ีแจ้ง

ปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรยี์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจแล้วจึงวางมดัจ า เพื่อประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 

หมายเหต ุ  

 

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  หรือเพื่อความ

เหมาะสมท้ังปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้การขอสงวนสิทธ์ิดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและค านึงผลประโยชน์

ตลอดจน 

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ  ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ   

 

**ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจให้ทางบรษิทัฯ  เปน็ผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้คะ่** 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร             
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั             ไม่ทำนเน้ือหม ู             ไม่ทำนสตัวปี์ก          ทำนมงัสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ               
              
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


