
 
 

 

 
 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

  (ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน ม.ค. – มี.ค. 63 EK) 

 
 

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแหง่เอเชีย "THE VENETIAN" 

เกาะลันเตา  ขึน้กระเชา้นองปงิ  นมัสการพระใหญโ่ปห๋ลนิ 

นมัสการองค์เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  วัดเจา้แมก่วนอมิ 

ซากวหิารโบสถ์เซนต์ปอล   ชอ้ปปิง้เซนาโดส้แควร ์

นั่งรถรางพีคแทรม ถา่ยรูปชมววิวคิตอเรียพีค จุดสูงสดุของฮอ่งกง 

อา่วรีพัลส์เบย์  นมัสการขอพรองค์เจา้แมก่วนอมิ+เทพเจา้ไฉซ่งิเอีย้ 

ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ แกช้ง หมุนกงัหันนำโชค วัดแชกงหมวิ 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พเิศษ! อิม่อรอ่ยหลากหลายเมนูซีฟูด้สุดฟนิส์ 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) AIRBUS A380 

บนิหรูเครือ่งบนิ  2 ชั้นลำทีใ่หญท่ี่สุดในโลก  

 

 

 

 

 
 

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮอ่งกง ยา่นชอ้ปปิง้จมิซาจุ่ย ถนนนาธาน 

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

 

 

 

 

 

 

มาเกา๊พกัโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 

HOTEL  LISBOA  MACAU  //  HOTEL  ROYAL   MACAU // TAIPA SQUARE HOTEL  // GRAND VIEW HOTEL 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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กำหนดการเดนิทาง & อัตราคา่บรกิาร 
 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

เด็ก 1 ท่านพัก

กับผู้ใหญ่                

2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1  ท่านพัก

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

11-14 มกราคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันเดก็แหง่ชาต ิประจำปี พ.ศ. 2563*** 

7-10 กุมภาพนัธ์ 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด วันมาฆบูชา (ลางานวันเดยีว)*** 

15-18 กุมภาพนัธ์ 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

22-25 กุมภาพนัธ์ 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

7-10 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

14-17 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

21-24 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.00-23.15) 
21,900 9,000 20,900 19,900 
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28-31 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลับ EK385 (21.30-23.45) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรับ-สง่ 

รายการ เพิ่มเงินท่านละ (บาท) 

OCEAN PARK HONG KONG 3,000 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

รายละเอียดการเดนิทาง 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อสิระชอ้ปปิง้เลดี้มาเกต็ &   

  เทมเปิล้สตรีท  

                                                       

 

 

 

 

 

 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง   

13.45 น.  นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.40 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารและ

สัมภาระในการเข้าเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิง

หม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 

กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกบัตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพาน

ชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรส

เทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รัก

ทั่วโลกอีกด้วย 
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จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึ่งเป็นการแสดงแสง 

สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบนัทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทั้งในฝั่ง

ฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบ

เพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ                   

15 นาที 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 

 

 

                    

  

  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ที่พักสุดสบาย ใจกลางเมืองฮ่องกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมอบ

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งหากท่านต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือช้

อปปิ้งยามค่ำคืน ท่านสามารถเริ่มต้นช้อป ชิม ชิลล์ได้ตั้งแต่หน้าโรงแรมเป็นต้นไป เนื่องจากโรงแรม

ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง 

 ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL   

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านั้น 

 

วันทีส่อง (นัง่รถรางพีคแทรม) สูย่อดเขาวคิตอเรียพีค (สูงสุด) – อา่วรีพัลส์เบย์ – ฮอ่งกงจวิเวลรี ่–  

วัดแชกงหมวิ – กระเชา้นองปงิ & พระใหญโ่ปห๋ลนิ – ซติีเ้กท เอาท์เลต  

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 2 ) 
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จากนั้น  นำท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับ

ความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจดุนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาว

เวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณโ์ดดเด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่าง

ชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก

เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั ้งของธุรกิจชั ้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้ง

ถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคาร      

เดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือน

จริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)  

จากนั้น  นำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” เริ่มต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า

ศักดิส์ิทธ์ิมาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตั้งอยู่บนฐานบวั ขอพรต่อกบั “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็น

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  

“ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เชื่อกันว่า หากใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รบัแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือ

ลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่

กระเป๋าของเรา แล้วลบูก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง  ส่วน

ท่านใดที่มีบตุรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” 

จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้าม

สะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้ เมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้า

มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวดเครายาวๆ 

ในมือท่านถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสีดำก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทำการลูบก้อนหิน

เชื่อว่าจะนำพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วก็จะช่วย ให้ความรักมั่นคง

และยาวนาน  

จากนั้น  นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี ่(HKJ)  ต้นตำรับงานดไีซนแ์หวนเพชรกังหันที่ขึ้น

ชื่อของฮ่องกง และได้รบัรางวลัอันดบัเยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่

ประชาชนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพ

ประจำวัดแห่งนี้ เชื่อว่าองค์ท่านศักดิส์ิทธ์ิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่า

เรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดย
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วิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐาน

ขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นให้ท่านทำพิธหีมุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ 

"กังหันนำโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดงันี้ 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เมือ่หมุนกังหันเสรจ็แลว้ ใหต้ีกลอง 3 ครั้ง เพือ่ให้เปน็ทีร่ับรูท้ัว่กันทัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สมดัง

ประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของฮ่องกง “หมู่บ้านนองปิง”  

โดยนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร 

โดยเริ่มขึ้นกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่หมู่บ้านนองปิง เล่ือนผ่านทะเลจีนใต้และ

วนอุทยานลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุมมองด้านบนขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้านั้น ท่าน

จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชื่นชมทิวทัศน์และภูมิประเทศได้เกือบ

ทุกๆส่วนของเกาะลันเตา ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจขีองป่าไม้ ตั้งแต่จากใจกลางเมืองตุงชุง

ไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทีเดยีว  ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับกลางแจ้ง

องค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขาย

ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง  แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึ้นบนัได 268 

ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลินมาเป็นเวลาช้านาน มีความสูง

เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 

250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บน

ฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยม

เมตตา 
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จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ห้าง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า 

OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, 

COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, 

SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนดด์งัระดบัโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลด

ราคาสูงสุดถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม 

***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย เพือ่เดนิทางสูภ่ัตตาคารอาหารเยน็*** 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 4 )  

ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL   

   หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านั้น 

วันทีส่าม   ฮอ่งกง –  มาเกา๊ - นมสัการเจ้าแมก่วนอมิรมิทะเล – วัดเจา้แมก่วนอมิ -  

                 โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโดส้แควร์ - THE VENETIAN    

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบติม่ซำตน้ตำรับของฮอ่งกง ( 5 ) 
   

 

**แนะนำใหท้า่นแบ่งสัมภาระใส่กระเป๋าใบเลก็พอเหมาะสำหรับคา้งคืนทีม่าเก๊า 1 คืน 

สว่นกระเปา๋ใบใหญฝ่ากไวท้ีโ่รงแรมทีฮ่อ่งกง** 

 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

โดยในระหว่างการเดินทางเข้าสู่เมืองมาเก๊าจะผ่านจดุสำคัญต่างๆ เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูง 

338 เมตร แล้วนำพาท่านแวะขอพร องค์เจ้าแมก่วนอมิรมิทะเล ซึ่งเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง

สัมฤทธ์ิ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์

นี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า เจ้าแม่กวนอมิลูกครึ่งโปรตุเกส เนื่องจากองค์ท่านถูกสร้างขึ้นโดยการ

ใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มารี ซึ่ง

โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คน

รุ่นหลังได้ระลึกถึงนั่นเอง นอกจากนี้ภายใต้รูปปั้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด

แสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โดยละเอียดอีก

ด้วย  
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จากนั้น นำท่านแวะ ซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมีย

จ๋า หมูหวานและหมูแผ่น  

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอมิ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้น

ทองลงรกัของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับ

อยู่ในดอกบัว นำท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัด

เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม 

จากนั้น  นำท่านเยี่ยมชมซากประตู โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ ้นเมื ่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ท ี่มี

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้เคยเป็น

โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในป ีค.ศ. 1835 ได้เกิด

เหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือเพียงซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหนา้ที่

ยังคงความสง่างาม หลังจากที่ไดม้ีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการ

จัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ 

รวมถึงโครงกระดกูของชาวคริสต์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ 

จากนั้น พาท่านเดินต่อไปยัง เซนาโด้สแควร์ ย่านการค้าที่สำคัญของมาเก๊าหรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า                  

มีความโดดเด่นของพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดม

สมบูรณ ์ล้อมรอบไปด้วยสถาปตัยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่านเดินช้อป ชิม ชิลล์ ตามอัธยาศัย 

ท่านสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือสินค้าแบรนดเ์นมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, 

LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 

จากนั้น  นำท่านเดินทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน

(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรยีกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไท

ปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรสีอร์ทมีขนาดรวมทั้งหมด 10.5 ล้านตารางฟตุ ประกอบด้วยห้องพัก 

3,000 ห้อง มีร้านค้าแบรนดเ์นมชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่ง

รวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะ รวมถึงเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง มีภัตตาคาร

ร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง มอบอิสระท่านเที่ยวชมและ

สัมผัสบรรยากาศของเวนิสแห่งเอเชียไปกับความบันเทิงที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่างหลากหลาย อาทิเช่น 

ล่องเรอืกอนโดล่า ร้านขายสินค้าต่างๆ ร้านอาหาร หรือโชว์ต่างๆ ฯลฯ (การล่องเรอืและชมโชว์ ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยตัวท่านเอง)  
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***กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย เพือ่เดนิทางสูภ่ัตตาคารอาหารเยน็*** 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    

  มาเก๊าพักที่ :: GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU / 

  TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL   หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่ี ่   มาเกา๊ – ฮอ่งกง - ชอ้ปปิง้นาธาน  –  ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  

ทา่นทีซ่ือ้ OPTION สวนสนุกดสินีย์แลนด์ พรอ้มรับ-สง่  หรือ สวนสนุกโอเชีย่นปาร์ค พรอ้มรับ-ส่ง 

ไกดจ์ะนำทา่นเดนิทางโดย รถโตโยตา้ ALPHARD 7 ทีน่ัง่ (กรณทีีม่ีลูกคา้ซือ้ OPTION 2-5 ทา่น) 

หรือ นัง่รถบัสเลก็ (กรณีทีม่ีลูกค้าซือ้ OPTION 6 ท่านขึน้ไป) สง่ทา่นถงึหนา้ประตูพรอ้มนัดเวลารับ

กลับ 

ส่วนท่านที่ไม่ได้ซื ้อ OPTION เพิ ่ม  นำท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON 

ROAD) มอบอิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนดเ์นมตามอัธยาศัย ซึ่งแบรนดเ์นมทุกแบรนดร์วมตัวกันอยู่

บนถนนเส้นนี ้ต ั ้งแต ่ต ้นจนสุดสาย ไม่ว ่าจะเป็น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, DOLCHE & 

GABBANA, JOYCE, BURBERRY, DIOR, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, 

GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า เช่น NEW 

BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการซื้อสินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอางค์ ท่าน

สามารถซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 

*** อสิระอาหารเทีย่งและเยน็ เพือ่ใหท้า่นชอ้ปปิง้สนิคา้ได้อยา่งจใุจ*** 

*** กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ*** 

21.00 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 / บริการอาหารเช็ท

ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์  เบียร์  น้ำอัดลมบนเครื่อง 

23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2 โดยสวัสดภิาพ 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

*******รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น******** 
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ฮอ่งกง  ใชเ้งนิสกุล ดอลลาร์ฮอ่งกง (HKD) 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 

 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเด่ียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของสายการบิน) 

✓ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

✓ ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบอุยู่ในรายการ  

✓ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบตุามรายการ 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบอุยู่ในรายการ  

✓ คา่ประกันอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยู่ในขอ้จำกัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษิัทประกันชีวติ 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    

➢ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น 

 ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)   

 (กระเป๋าที่มีขนาดเกิน 24 นิ้ว ท่านต้องเสียค่าระวางน้ำหนักบนเรือฮ่องกง-มาเก๊า 25 ดอลลารฮ์่องกง ต่อใบ

ต่อขา) 

➢ ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง  

➢ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า 

พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ 

➢ ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอื่นๆ ที่พึงใช้  

➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

    (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 
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➢ ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่าน รวม 4 วัน 

เท่ากับ 80 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก) 

➢ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป) 

เอกสารทีต่อ้งใช ้

➢ พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสำเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซห์รือสแกนส่ง

มายังบริษัท 

 

หนังสือเดนิทางตอ้งไมม่ีรอยขีดเขียน เปียกนำ้ หรือประทับตราสัญลักษณ์อืน่ใด นอกเหนือจากทีท่างราชการกำหนด

ลงในหนังสือเดนิทางโดยเดด็ขาด เพราะจะสง่ผลใหท้า่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเข้า-ออกประเทศไดท้ันที 

 
 

เงือ่นไขการจองทัวร์  

• การชำระเงิน งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 7,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง 

• งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 20 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

วธีิการชำระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000.- บาท 

- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 

วัน 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด ้วยการโอนเง ินผ ่านบ ัญช ีธนาคาร  

(กรุณาแฟกซใ์บนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

 

 

 
 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้

ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็น

สำคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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เงือ่นไขการยกเลกิ   

➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

***กรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวันหยุดนกัขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืน่ๆ กรุป๊เหมาสว่นตัว และกรุป๊ที่แจง้ปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจำหรือคา่ทัวร์ทั้งหมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้*** 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   

➢ คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)  

➢ คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกดค์นไทย 100% รอรับที่สนามบินฮ่องกง) 

➢ คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่าน

ไม่สมบรูณแ์ละขอสงวนสิทธ์ิสำหรับผู้ที่วางมดัจำก่อน  **ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน** 

➢ กรุ๊ปจอยหน้าร้านจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อน

การเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทาง

เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถ

เดินทางได้) 

➢ กรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบใุนรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด  ก่อนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุ

อันเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดอันเนื่องมาจากสาย

การบิน 
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➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนำมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืน

เงิน และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบไุว้ข้างต้นนี้ทั้งหมดแล้ว 

➢ ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอื่นๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ที่ต้องการันตี

มัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, 

Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรยี์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดใน

ทุกกรณี 

หมายเหตุ  

➢ รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น  หรือเพื่อความเหมาะสม

ทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธ์ิดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ  ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

เอกสารที่ใชส้ำหรับทอ่งเทีย่ว 

หนังสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายุคงเหลอืไมต่ำ่กวา่ 6 เดือน) 

พรอ้มถา่ยสำเนามาใหก้ับบรษัิททีท่า่นจองทัวร์ 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

******* ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

สามารถแจง้เซลล์ทีท่า่นตดิตอ่จองทัวร์ไดเ้ลยคะ่ 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

รายการทวัร์             ฮ่องกง มำเก๊ำ 4 วัน 3 คนื                              วนัเดนิทาง             
ช่ือผูต้ิดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
    รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพกั และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถกูต้องตำมหนังสือเดินทำง 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู        ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
                                                                                                        ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  
                                                                                                 ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                         (     )   
                                            วนัที่      
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการ    


