
                 
 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 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 

 

  
 
 

 

 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

                 
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน 

นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย 

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว 

ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน 

ดูยิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 

 

 
 

 

การันตพีักสบายกับโรงแรมระดับ 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 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 
พัก

เดี่ยว 
เด็ก 1 ท่ำนพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่ำนพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(ม่เสริมเตียง) 

      4-6  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  11-13  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  18-20  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  25-27  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  26-28  มกรำคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

    8-10 กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  15-17  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  16-18  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  22-24  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

  23-25  กุมภำพันธ์ 2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15)   19,900 8,000 18,900 17,900 

 

 

 

 

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

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านในด้านต๋ัวเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.05 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง   น าท่านเดิน

ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย น าท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวน

สองช้ันที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนช่ันนอลแอร์

พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่งส่วนช้ันล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์

พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักท่ัว

โลก  จากนั้นน าท่านสู่ปากอ่าววิคตอเรียซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง  

จากนั้น น าท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กิน

เนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจาก

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

 

 

  

 

 

 

  

  

จากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดิน

ชมบรรยากาศวิถึชีวิตยามค่ าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้อปปิ้ง 

ฮอ่งกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   NOVOTEL  

NATHAN   HOTEL   เท่านัน้ 

 

วันทีส่อง    กระเช้านองปงิ & พระใหญโ่ปห๋ลนิ – ซิตี้เกท เอาท์เลต 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้แบบติ่มซ าต้นต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยน าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า 

NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของ

หมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา  20  นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่าน

สามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ

ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา  ท้ังยัง

มองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นพาท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่ง

จะมีร้านค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท  แล้วพาท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ข้ันสู่ 

พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อม

แผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่ง

อยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 
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จากนัน้ น าท่านช้อปปิง้ ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังทั้งหลายไม่

ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคามาก

ถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าให้จุใจ 

ฮอ่งกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   NOVOTEL  

NATHAN   HOTEL   เท่านัน้ 

  

วันทีส่าม (นัง่รถรางพคีแทรม) สูย่อดเขาวคิทรอเรยีพคี (สงูสดุ) – รพัีสเบย์ –ฮอ่งกงจวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ – เทพเจา้

หวังตา้เซยีน – ช้อปปิ้งถนนแบรนดเ์นม –ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต าหรับของฮ่องกง  ( 4 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความ

สูง 396 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น   สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพี

คทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน  

ท้ังนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัล

พลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจช้ันน าของฮ่องกง  พร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่า

ประทับใจ   และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และใน

บริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มี

ชื่อเสียงของฮ่องกง และท่ัวโลก  ให้ท่านได้เข้าเย่ียมชมอีกด้วย(ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)  

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

พร  ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านต้ังอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มี

ชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วก ามาใส่

ในกระเป๋าของตัวเอง เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่

ด้านข้างองค์ท่านแล้วก ามาใส่กระเปา๋ของเราอกีครั้ง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอ

พร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้อง

ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินขาม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกัน

ว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้  และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและ

เทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ 

องค์ท่านจะมีหินด าก้อนโตให้ท าการอธิษฐาน  แล้วท าการลูบก้อนหินซึ่งจะน าพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้ว

เมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ท าให้รักมั่นคงและยาวนาน    

จากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากนั้น น าท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต 

ด้านในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือ ที่เรียกว่า "กังหันน า

โชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของ 

ใบพัดท้ังสี่ดังนี้ 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คดิหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล 

จากนัน้ น าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการ

ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามยัของเราและคนที่เรารัก ซึง่ท่านจะพบกบัผู้คนมากมายที่

น าธูป พร้อมกบัของมาสักการะและแก้บนเป็นจ านวนมาก  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ถนนสายชอ้ปปิง้แบรนด์เนมหร ู(CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทกุประเภท รวมระดมพล

กันอยู่บนถนนเส้นนี้ต้ังแต่เริม่จนสิ้นสุดถนน  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 ส่วนบางท่านที่ต้องการซื้อ

รองเท้า New balance, Onitsuka tiger หรือของเล่นส าหรับเด็กร้าน TOY R’US ก็สามารถซื้อได้ในห้าง โอเซี่ยน

เทอร์มินอล และท่านที่ต้องการน้ าหอม เครื่องส าอางค์ กส็ามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ 

Duty Free Shop (DFS) ได้เลย 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ 

*** กรณุาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบนิ 

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

                  ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบียร ์ น้ าอัดลมบนเครือ่ง 

23.45 น.        ใช้เวลาในการเดนิทาง 3 ชัว่โมง ถงึท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารขาเข้า ช้ัน 2 โดยสวัสดิภาพ 

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

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถอืเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

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. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

    (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 
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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 ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์ฮ่องกง      

    เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทวัร์แล้วแต่สนิน้ าใจของท่าน 

    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิป) 

 

เอกสารทีต่อ้งใช้ 

    พาสปอร์ตไทยอายกุารใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คนืค่าทวัร์ท้ังหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คนืค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต ์

3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมดในทุกกรณี 

***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัวและกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุป๊แล้ว*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมดไมว่่ากรณีใดๆท้ังสิน้*** 

 

กรณคีณะออกเดินทางได ้  

1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร)์       

2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 4 - 9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์แตม่ีไกด์รอรับทีส่นามบนิฮ่องกง) 

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 บัญชอีอมทรัพย ์

      ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์  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 
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2. กรุ๊ปจอยหน้าร้านจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

3. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

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 วันคนืค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%   

       เต็มของราคาทัวร์ 

12. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์

ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

***ก่อนตัดสนิใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจ า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

หมายเหต ุ  

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง  โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดั์งกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ   

 

****ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ  เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี*้** 
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Attn : คุณ       Fax :  02 – 231 – 3399. 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล 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  ) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดบั 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            ไม่ทานสตัวปี์ก         ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด      
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
    
 

 

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


