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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย 

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว 

ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน 

ดูยิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
การันตพีักสบายกบัโรงแรมระดับ 4 ดาว  

ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำยละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ห้อง

ละ 2-3 ท่ำน พักเดี่ยว 
เด็ก 1 ท่ำนพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่ำนพัก

กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(ไม่เสริมเตียง) 

      4-6  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

  21,900 8,000 20,900 19,900 

  11-13  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

  21,900 8,000 20,900 19,900 

  18-20  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

  21,900 8,000 20,900 19,900 

  25-27  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

  26-28  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

    8-10 กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

  15-17  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

  16-18  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

  22-24  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

  23-25  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   21,900 8,000 20,900 19,900 

 

 

(Hot!! เพิ่ม Option ขึ้น NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิ่มอีก  2,000  บาท..รวมรับ-ส่ง) 
 

วันเดนิทาง 

วันแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปปิง้เลดีม้าเกต็ & เทมเปิ้ลสตรที 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9 แถว T  

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านใน

ด้านต๋ัวเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.05 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 

 ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  น าท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย น าท่านข้ามสะพานแขวนซิง

หม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองช้ันที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)

เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนช่ันนอลแอร์พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่งส่วนช้ันล่าง

เป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูก

คัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักท่ัวโลก  จากนั้นน าท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

อีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง  

จากนั้น น าท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส 

เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารช้ัน

น ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที 
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ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 

 
 

 

 

 

 

 

จากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชม

บรรยากาศวิถึชีวิตยามค่ าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้อปปิ้ง 

ฮ่องกงพักที่  EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เท่านั้น 

วันทีส่อง  สวนสนุกดิสนยี์แลนด์ (และทัวรก์ระเช้านองปิง กรณทีา่นเลือกซือ้ทัวรอ์อปชัน่เพิ่ม)  

เช้า รับประทานอาหารเชา้แบบติ่มซ าต้นต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

(ส าหรับทา่นทีซ่ื้อ Option นัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญโ่ปห๋ลนิเพิ่ม 

ชว่งเชา้น าทา่นไปทีส่ถานขีึ้นกระเชา้และชว่งบา่ยไกด์จะพาทา่นนัง่รถไฟไปยังสวนสนุกดิสนยี์แลนด์) 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่

แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้  ท่านจะได้พบกับ

เครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย ที่ถูก

เนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้น  ศตวรรษที่ 19 ที่ถนน    

แกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย ์เพ่ือนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิก

กี้เมาส์, มินนี่, โดนัลด๊ัก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบ าอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไป

ด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีร้านช้อปปิ้งอัน เก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝาก

พิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็นที่ต้ังของซิตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะ

พาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน  
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ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  น าเสนอ เรื่องราวของโลกอนาคตที่

เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์

แลนดน์ั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่

ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่

ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลา

เพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร 

บลาสเตอร์ 

แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดน แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วย

สีสันและบรรยากาศของเมืองที่จ าลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งาน

เลี้ยงน้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาด 

กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วน

ใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็น

พิเศษส าหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ 

เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์มากมาย 

แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)  ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับ การผจญภัยในป่า

ลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการ

ผจญภัยบนเรือส ารวจที่ล่องไปตาม แม่น้ าสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ าจะมี

สิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างที่เล่น

น้ าอย่างสนุกสนาน  ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ าแห่ง

การผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอด เวนเจอร์แลนด์ เมื่อท่านมาถึงไต่ขึ้นไปตามขั้นบันไดไม้ที่สร้างจาก

ชิ้นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไป สู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบของทาร์ซาน Tazan’s Tree House  

ทอยสตอรี่แลนด ์(TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG 

SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของเรื่อง WOODY  ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้าน

ตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสั่งจากวู้ดดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้าน

ตะวันออก   

 กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง 

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

เกาะให้แน่น!!!  ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่าน

โตรกธาร น้ าพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนท่ัวท้ังพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็ก 

หลบสายน้ าที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น  แล้วพ่น

สายน้ าจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับ

เพ่ือนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสือ้ผ้าน่ารักและสองเพ่ือนดิสนีย์กรีซลยี์ หมีน้อยโคด้าและเคไนย์   

 มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)  เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพ ลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น ออฟ 

วันเดอร์ส" (Garden of Wonders) ส ารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากท่ัวโลกมามชีีวิตต่อหน้าต่อตา

ท่าน  "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนยี์แลนด์ ( 3 ) คปูองอาหาร 

 *** เวลา 15.00 น.ของทกุวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี  ซึ่งจะพบกับ 

  เจา้หญงิของดิสนยี์, มกิกีแ้ละผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร ์และความบันเทงิกลางแจ้ง  

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ฮอ่งกงพักที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   

เท่านัน้ 
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วันทีส่าม (นัง่รถรางพคีเทรม)  สูย่อดเขาวคิทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพัีสเบย์ –  ฮอ่งกงจวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ – เทพเจ้า

หวังตา้เซยีน – ช้อปปิ้งถนนแบรนดเ์นม –  ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต าหรับของฮ่องกง  ( 4 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 

396 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ 

อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ท้ังนี้ยังตื่นตากับ

ตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ 

และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจช้ันน าของฮ่องกง  พร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ   และเลือกซื้อของที่

ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดา

มรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกง และท่ัวโลก  ให้ท่านได้

เข้าเย่ียมชมอีกด้วย(ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง) 

จากนั้น น าท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” น าท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร  

ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านต้ังอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงว่าใคร

ได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วก ามาใส่ในกระเป๋าของ

ตัวเอง เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้ว

ก ามาใส่กระเป๋าของเราอีกครั้ง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ 

Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้อง

ขวาจะได้ลกูสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถ

ต่ออายุได้  และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์

เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินด าก้อนโตให้ท าการ

อธิษฐาน  แล้วท าการลูบก้อนหินซึ่งจะน าพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ท าให้รักมั่นคง

และยาวนาน    

จากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากนั้น น าท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านใน

มีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมี

กังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อ

หมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดท้ังสี่ ดังนี ้

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล 
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จากนัน้ น าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการ

ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามยัของเราและคนที่เรารัก ซึง่ท่านจะพบกบัผู้คนมากมายที่น า

ธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจ านวนมาก  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ถนนสายชอ้ปปิง้แบรนด์เนมหร ู(CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทกุประเภท รวมระดมพลกัน

อยู่บนถนนเสน้นี้ต้ังแต่เริม่จนสิน้สุดถนน  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น 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 ส่วนบางทา่นที่ต้องการซ้ือรองเท้า New 

balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นส าหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซื้อได้ในห้าง โอเซี่ยนเทอร์มนิอล และ

ท่านที่ต้องการน้ าหอม เครื่องส าอางค์ ก็สามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) ได้เลย 

*** อิสระอาหารเยน็ เพื่อใหท้า่นชอ้ปปิ้งสนิคา้ได้จุใจ 

*** กรณุาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบนิ 

21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / บรกิารอาหารเช็ทใหญพ่รอ้ม 

  เครือ่งดืม่ไวน ์ เบียร ์ น้ าอัดลมบนเครือ่ง 

23.45 น.        ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถงึท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารขาเข้า ช้ัน 2 โดยสวัสดิภาพ 

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

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้ือเป็นเอกสทิธิ์ของผูจั้ดโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคัญ 

รปูถ่ายสถานทีใ่ช้ประกอบการโฆษณาเทา่นั้น 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  

   (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรอืต้องซื้อต๋ัวเดี่ยวท้ังนี้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮอ่งกง 

3. ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  

6. ค่ารถรับสง่ตามสถานท่องเที่ยวที่ระบตุามรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

8. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดินทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

    (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    

1. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  

     (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จ ากัดจ านวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   

2. ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณทีี่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมกอ่นการเดินทาง  

3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ    

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชน่  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเปา๋ /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ 

5. ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้  

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีเงนิได้หักคนื ณ ที่จา่ย 3% คิดจากยอดบริการ 

7. ค่าธรรมเนยีมมัคคุเทศกท์้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวนัต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์ฮ่องกง      

    เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทวัร์แล้วแต่สนิน้ าใจของท่าน 

    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิป) 
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เอกสารทีต่อ้งใช ้

    พาสปอร์ตไทยอายกุารใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คนืค่าทวัร์ท้ังหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คนืค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์ 

3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมดในทุกกรณี 

***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัวและกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุป๊แล้ว*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมดไมว่่ากรณีใดๆท้ังสิน้*** 

 

กรณคีณะออกเดินทางได ้  

1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร)์       

2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 4 - 9  ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับทีส่นามบินฮ่องกง) 

3.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ส ารองที่นั่งพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ  7,000 บาท , คริสต์มาส- ปีใหม่  21-23 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 26-28 ธ.ค.,  

   30 ธ.ค.-1 ม.ค. 10,000 บาท  หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ส าหรับผู้ที่วางมัดจ า                    

ก่อน  ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 10 วัน 

 

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

 ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษัิทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคัญ 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติบิคุคล กรณุาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะน้ันทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

2. กรุ๊ปจอยหน้าร้านจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

3. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เ ดินทางเป็น

ส าคัญ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

9. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ   ถือ

ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% เต็ม

ของราคาทัวร์ 

12  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุปที่แจ้งปิดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรีย์

ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

***ก่อนตัดสนิใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจ า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

หมายเหต ุ  

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง  โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดั์งกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  
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Attn : คุณ       Fax :  02 – 231-3399 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง        
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์      
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             
                
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง   ) 
รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั        ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสตัวปี์ก         ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ               
                
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
    

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


