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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ปี 
 

 

 
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน 

ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย 

            ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันน าโชค ณ วัดแชกงหมิว 

          ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน 

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 

 
 

 

 

 
 
 

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว  

ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  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 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) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

14-16 กรกฎาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 18,900 8,000 17,900 16,900 



                  
 
 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

***พเีรยีดตรงวนัหยดุยาว วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที่ 10*** 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

***พเีรยีดตรงวนัหยดุยาว  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  

ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  รชักาลที ่9*** 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 
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20-22 กันยายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

***พีเรียดตรงวนัหยุดยาว  วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9*** 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.00-23.10) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

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

ขากลบัEK385 (21.00-23.10) 
19,900 8,000 18,900 17,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-สง่ 

รายการ เพิ่มเงนิทา่นละ (บาท) 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อสิระชอ้ปปิง้เลดีม้าเกต็ &เทมเปิล้สตรที 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว  T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

13.45 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.40 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง   น าท่านเดิน

ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่

ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์

พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์ว่ิง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) 

กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของ

คู่รักทั่วโลกอีกด้วย   
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง น าท่านชม 

SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด 

เรคคอร์ด” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจาก

อาคารชั้นน ากว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 

  เมนดูงันี ้:: ผัดผักตามฤดกูาล  ข้าวผัด  หอยลายผัดเต้าซ่ี  ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย  เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว  

               ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว  หอยเชลล์นึ่งวุ้นเสน้กระเทียม  กุ้งทะเลลวกจ้ิม  ปูผัดขิง 

 

 

  

 

 

  

จากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดิน

ชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ าคืนของชาวฮ่องกงได้เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง 

ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื     

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นัน้ 

วนัทีส่อง    กระเชา้นองปงิ & พระใหญ่โปห๋ลนิ – ซติีเ้กท เอาทเ์ลต 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต ารับของฮ่องกง ( 2 ) 

(ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์ไกดจ์ะพาทา่นนัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนดใ์นชว่งบา่ย 

หลงัจากทีล่งจากกระเช้านองปงิ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซ่ึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยน าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า 

NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกทีม่ีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของ

หมู่บ้านนองปิง เล่ือนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20  นาที จากกระเช้าลอยฟ้า ท่าน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชื่นชมทิวทัศน์ และภูมิ-ประเทศจากเกือบทุกๆ ส่วน

ของเกาะ ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมือง  ตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงเกาะ

ลันเตา  ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นพา

ท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปงิ ซ่ึงจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกหลายประเภท ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสอง

ข้างทาง  แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพ่ือขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซ่ึงประดิษฐานอยู่คู่กับ

วัดโป๋หลิน ที่มีความสูงเหนือระดบัน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 

250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระ

หัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากนั้น น าท่านชอ้ปปิ้ง ณ ห้าง ซติี้เกท เอาทเ์ลต ศูนย์การค้าที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงรวบรวมร้านค้า Outlet 

ของเหล่าแบรนด์ดังทัง้หลายไว้อย่างครบครัน อาทิเช่น Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally และแบรนด์ดัง

ระดบัโลกอีกมากมาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปได้อย่างอสิระ 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ*** 

ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื     

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม (BUS / BUS) สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี (สงูสดุ) – รพีลสัเบย ์ – ฮอ่งกงจวิเวอรร์ี ่– วดัแชกงหมวิ –                      

เทพเจา้หวงัตา้เซยีน – ชอ้ปปิง้ถนนแบรนดเ์นม – ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต ารับของฮ่องกง  ( 4 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางโดย รถบัส ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 

เมตรเหนือระดบัน้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธ์ิสดชื่น จากจุดนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

ตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิเช่น ตึก

เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นน าของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทับใจ และเลือกซ้ือของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย 

และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง 

และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก  ให้ท่านได้เข้าเย่ียมชมอีกด้วย  

(ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพลัสเบย์” เพ่ือนมัสการและขอพรอันศักด์ิสิทธ์ิ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทาน

พรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักด์ิสิทธ์ิมาก องค์ท่านมีความประณีตงดงาม ตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพ่ือ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และขอให้การเดินทางทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซ้ิงเอี้ย” 

ที่มีชื่อเสียงว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลง

มาแล้วก ามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบ

ก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วก ามาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกคร้ัง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยัง

ไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อ

ที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซ่ึง

ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้  และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่

เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซ่ึงรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมี

หนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินด าก้อนโต ให้ท าการอธิษฐาน แล้วท าการลูบก้อนหินซ่ึงจะน าพาให้พบคู่  

ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ท าให้รักมั่นคงและยาวนาน  หลังจากนั้นน าท่านเย่ียมชมโรงงาน 

ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดไีซน์ที่ได้รับรางวัลอันดบัเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากนั้น น าท่านสู่วัดแชกงหมวิ หรือ วัดกงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง ที่ประชาชนให้ความ

เล่ือมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ เชื่อว่ามีความ

ศักดิ์สิทธ์ิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเร่ืองร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็น

สถานที่ที่นิยมส าหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืน

อยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นท าพิธีหมุน 

กังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพ่ือหมุนรับแต่สิ่งดีๆ  เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัด

ทั้งสี่ มีดังนี้ 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ ใหต้กีลอง 3 ครัง้ เพือ่ใหเ้ปน็ทีร่บัรูท้ัว่กนัทัง้ฟา้ดนิ และให้พรนัน้สมประสงค์ 

จากนั้น น าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่วัดที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมีเทพผู้ขึ้นชื่อใน

การดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเร่ืองสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซ่ึงท่านจะพบกับผู้คน

มากมายที่น าธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่ส าคัญ

และเป็นที่นิยมส าหรับการขอพรเร่ืองความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซ่ึงจะมีอยู่ 3 องค์ องค์

กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว และมีด้ายสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ 

ส าหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลว ให้เร่ิมท านิ้วส าหรับสอดด้ายแดง โดยจะมีป้ายก ากับบอกวิธีการตั้งอยู่ 

ณ บริเวณจุดขอพร ที่ส าคัญห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธีหลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนสาย 

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่

ต้นจนสิ้นสุดถนนสายนี้ ให้อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิเช่น Omega, Tudor, Rolex, 

Armani, Joyce, Dolche & gabbana,  Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, 
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Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า New balance, 

Onitsuka tiger ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการซ้ือสินค้าประเภทน้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซ้ือได้

ที ่Duty Free Shop (DFS)  

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ 

*** กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.00 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / บรกิารอาหารเชท็  

                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น้ าอดัลมบนเครือ่ง 

23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ 

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

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิข์องผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่าน้ าหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรบัส่งตามสถานทอ่งเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส์ จ ากัดน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น 

 ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)   

 ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่นอกเหนอืรายการ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

    (บวกราคาเพ่ิมในกรณีที่ท่านต้องการใบก ากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชือ่บริษทั ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์

ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ าใจของท่าน 

     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถนะคะ แต่ไม่บงัคับทิป) 

เอกสารทีต่อ้งใช ้

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษทั 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คนืค่าทัวร์ทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 

***กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที่  27-29  กรกฎาคม , 10-12  สงิหาคม  และ  13-15  ตลุาคม  2562*** 

***รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุอืน่ๆ กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทีแ่จ้งปดิกรุ๊ปแลว้*** 

***ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้*** 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

 

 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์  

 คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรบัทีส่นามบนิฮอ่งกง) 

 คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงพีเรียดปกติ ส ารองทีน่ั่งพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ  7,000 บาท 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที ่ 27-29  กรกฎาคม , 10-12  สงิหาคม  และ  13-15  ตลุาคม  2562 ส ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระคา่มดัจ า

ทา่นละ 10,000 บาท*** 

หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ส าหรับผูท้ี่วางมัดจ าก่อน  ส่วนที่เหลือช าระก่อนการ

เดินทาง 10 วัน 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

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 มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่น 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มฉิะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจ านวนผู้เดนิทางขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึน้ไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางใน

กรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลทีม่ีอายุตั้งแต่ 12 ปขีึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านัน้ 
(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดอืน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ได้) 
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 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก

ไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปล่ียน

ชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯ จะ   
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต,์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
เต็มของราคาทัวร์ 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวทีต่้องการการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการ

ขายจากซีรีย์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมด 

**กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเปน็ที่พอใจแล้วจึงวางมัดจ า เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

หมายเหต ุ

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง  โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นี้การขอสงวนสิทธ์ิดังกล่าวทางบริษทัจะยึดถือและค านึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัย

ของท่านผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเปน็ส าคัญ   

 

 

***ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เปน็ผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    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 กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     )  
                                                      วนัท่ี       
 
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


