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ก าหนดวนัเดินทาง 

เดือน กรกฎาคม 2562  11-13 / 18-20 / 25-27 

เดือน สิงหาคม 2562  01-03 / 02-04 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 23-25 / 29-31 /  

30 ส.ค. - 1 ก.ย. 

เดือน กนัยายน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 

เดือน ตลุาคม 2562  03-05 / 17-19 

เดือน พฤศจิกายน 2562  01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30 / 

29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 

เดือน ธนัวาคม 2562  05-07 / 13-15 

ราคาทวัร ์

INSIDE OCEANVIEW 

11,999 เพ่ิม 800 
 

เดือน สิงหาคม 2562  10-12  

เดือน ตลุาคม 2562  21-23 / 22-24 

ราคาทวัร ์

INSIDE OCEANVIEW 

12,999 เพ่ิม 800 
 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ **ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปพรอ้มกบัค่าบรกิารทวัร*์* 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 
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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - อ่าวรพีลสัเบย ์– เขาวิคตอเรยี – ยา่นจิมซาจยุ 

      - ท่าเรอื Ocean Terminal - Star Pisces 

 

23:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์N ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5-6 อาคาร

ผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดินทาง 

02:00 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX780 

05:40 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก นาํท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

 

หรอืเท่ียวบิน 

 

02:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์N ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู5-6 อาคาร

ผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ  คอยอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดินทาง 

04:40 น. น าท่านเดินทางส ู่ เกาะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX762 

09:00 น.     ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบ

ประตทูางออก นาํท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวที่สดุของ

โลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง 
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อ่าวรพีลสัเบย ์

นาํท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซิ่ง

เอ๊ียที่ชายหาดนํ้าตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร 

องค์เจา้แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็

สมหวังกันบ่อยคร้ัง ใหท้า่นได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดี

ที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้ม

สะพานตอ่อาย ุทีเ่ชือ่ว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุด ้

ถึง 3 ปี  

 

จดุชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรยี 

จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรยี ที่มีความสงู 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรปู เกาะฮ่อ0งกง เกาลนู 

นวิเทอริเทอร์ร่ี ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต  ้

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร 

ย่านจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านช็อปยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุของ
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ฮอ่งกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สดุ มีรา้นคา้ไว ้

เกือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ลํ้าสมัย

สดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิต อล

โทรศัพทม์ือถือ เชญิเลือกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์แอนดแ์มช ได ้

อย่างเมามันสก์ันเลยทเีดยีว สวรรคข์องนกัทอ่งเทีย่วอย่างแทจ้ริง 

 

จากนัน้ นาํทกุทา่น เดนิทางสู่ ทา่เรือ Ocean Terminal เพื่อทาํการเช็คอินท ์ขึน้เรือ สาํราญ Star Pisces สามารถเช็คอินท์

ไดต้ั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่านจําเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ใน

กรณีฉกุเฉิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19.00น.        เรอืส าราญเคลื่อนออกจากท่าเรอื Ocean Terminal ส ู่น่านน ้าสากล 

 (อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานไดบ้นเรือสาํราญ  มีใหเ้ลือก หลากหลาย เมนอูาหาร นานาชาต ิ ใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

จากนัน้ ใหท้า่นไดอิ้สระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมตา่ง ๆ  บนเรือสาํราญ ไม่ว่าจะลองเตน้แอโรบิค หรือ ใชบ้ริการสระว่ายนํา้  

 หรือ เขา้หอ้งพัก ทีส่ดุแสนจะสบาย ราวกับว่า ทา่นไม่ไดพ้ักผ่อนอยู่บนเรือสาํราญ 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง   FREE DAY FOR YOU อิสระส าหรบัทกุท่าน – Star Pisces 

เชา้  อิสระม้ือเชา้กบัการเลือกรบัประทานอาหารนานาชาติท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายเมนบูนเรอืส าราญ 

หลังจากนัน้นาํทกุท่านลงจากเรือ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซาจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งทีไ่ม่ควรพลาด คือ ช็อป

ป้ิง เพราะ ฮอ่งกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือนํา้ลึกสาํหรับขนถ่ายสินคา้ นบัเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลก

ก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงทีฮ่่องกง แหล่งช็อปป้ิงสําคัญทีไ่ม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบน

ฝัง่เกาลนูทีม่ีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

FREE DAY FOR YOU (วนัอิสระไม่มีรถและไกดท์อ้งถ่ินบรกิาร) 

*** หวัหนา้ทวัรค์่อยใหค้ าแนะน าในการเดินทางต่างๆ *** 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ 1  HONGKONG DISNEYLAND 

  ผ ูใ้หญ่  ราคา 3,200 บาท  

  เด็ก  ราคา 3,000 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 

  ( บรกิารส าหรบั 10 ท่านขึ้นไป โดยมีหัวหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

  บตัรเขา้สวนสนกุสามารถเล่นเครือ่งเล่นแบบไม่จ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั 
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ทวัรเ์สรมิ 2  ขึ้นกระเชา้ NGONG PING 360 แบบธรรมดา 

   ผ ูใ้หญ่  ราคา 1,200 บาท  

   เด็ก  ราคา 1,100 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 

   (บรกิารส าหรบั 10 ท่านขึ้นไป โดยมีหัวหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย โดยรถไฟ) 

***อาหารเท่ียงไม่รวมอย ู่ในรายการท่องเที่ยวเพื่อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคา้เลือก*** 

 

 

 

15.00น. ลกูคา้สามารถกลบัขึ้นเรอืส าราญ Star Pisces อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

อิสระม้ือค ่ากบัการเลือกรบัประทานอาหารนานาชาติท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายเมน  ู
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19.00น.        เรอืส าราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Ocean Terminal ส ู่น่านน ้าสากล  

หมายเหต ุ คืนวันนี้ทา่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ ซึ่งเป็นตวักําหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรือ ทา่นจะตอ้งจัดกระเป๋าใบ

ใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเทีย่งคืน โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรือ

จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอรร์ี ่– รา้นป่ีเซ่ียะหยก- ยา่นจิมซาจ ุ่ย - สนามบิน  

                                          ฮ่องกง  - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ STAR CRUISES 

09.00น.  เรอืส าราญเทียบท่า ท่าเรอื Ocean Terminal  

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่รํา่ลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เร่ืองของกงัหนัลมที่พัดพาเอาส่ิงไม่ดีออก

จากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได ้ ทาํใหว้ัดนี้มีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึง่ว่า วดักงัหนัลม เดิมทีวดันีเ้ป็นวดัเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของ
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เรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง 

นกัรบผูซ้ึ่งปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฮวงจ ุย้ 

จากนั้นนําท่านเย่ียมชม งานฮวงจ ุย้ ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกงพบกบังานดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเย่ียม 

เคร่ืองประดบักงัหนันาํโชค จี้ แหวน กาํไล สวมใส่เสริม

ความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขาย

ธรุกิจใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็

แคล้วคลาดปลอดภัย  คิดหวังสิ่ ง ใดก็สมดั ่ง ใ จ

ปรารถนาทกุประการ และนาํท่านชม รา้นป่ีเซ่ียะหยก 

สตัวน์าํโชคลาภความมัง่มี 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร 

 

วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

นาํทา่นนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่นาํธปู และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษ์มงคลในการทาํธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปาก

เป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาว

ฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย

เชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ื่อว่าเป็น  

วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง  
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ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ย่านจิมซาจยุ (Tsim Sha 

Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการ

อพัเดตเทรนดล์่าสดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่าน

จิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของ

เกาะฮ่องกงที่ทนัสมยัที่สดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท 

รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มี

สินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ลํา้สมัยสดุ ๆ 

แปลกใหม่ 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุท่านเดินทางส ู่สนามบินฮ่องกง 

20.40 น. เหินฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX779 

22.50 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

หรอืเท่ียวบิน 

21.45 น. เหินฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 

23.55 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ     

----------------------------------------------------------------------- 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านขึ้นไป 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปพรอ้มกบัค่าบรกิารทวัร*์* 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 
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อตัราน้ีรวม:  

 

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลับ  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ชัน้ประหยัด เสน้ทาง

กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีนํา้มัน ณ วันที ่1 มิถนุายน 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บจากทา่นตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพักบนเรือสําราญตามแบบ ทีท่่านไดท้าํการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกิจกรรมบนเรือสาํราญทีเ่ป็นแบบไม่ตอ้ง

ชาํระเงนิเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร์แลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษัทฯ ตอ้งจองและ ซื้อตัว๋ล่วงหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศนาํเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  

6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์นาํเที่ยว คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

8. ค่าทิปพนกังานบนเรอืส าราญ 

 

INSIDE (หอ้งพกัไมมี่หนา้ต่าง) 

ประเภทหอ้งพกับนเรอืส าราญ 

 

OCEAN VIEW (หอ้งพกัมีหนา้ต่าง) 
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อตัรานี้ไม่รวม :  

1. ค่าทิปพนกังานขบัรถ,ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 1,000 บาท/ท่าน(ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 

2. อาหารพิเศษทีท่า่นสัง่เพิ่มเตมิบนเรือสาํราญ 

3. ค่าแพคเกจเคร่ืองดืม่บนเรือสาํราญ / ค่า WIFI 

4. ค่าดาํเนนิการทาํหนงัสือเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการย่ืนใบอนญุาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวเ้งือ่นไขการเดนิทาง 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอัุนเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

สาํคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,

อทุกภยั,วาตภยั ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคมุของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น 

เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน,ค่าวางมัดจาํหอ้งพัก 

การช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจาํทวัร์เป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลังจากมีการทาํจองสํารองที่นัง่แลว้ 2 วัน

ทาํการ สําหรับการจองทวัร์ส่วนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงนิค่ามัดจําทัง้หมด 

การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการช าระเงิน 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่

เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่กิดจากการยกเลิกของทา่น 

2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวีซ่า

ตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆทีเ่กิดขึน้ตามจริง ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้

3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. สาํคัญ!! บริษัท ทาํธรุกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นั้น ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ

ทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัร์และมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆ ไดท้ัง้สิ้น 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 

หมายเหต ุ 

1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคัญ 

2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มนาํเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา

แลว้  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน 
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3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

4. สตรีทีม่ีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สัปดาห ์ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิในการขึน้เรือ 

 

 
โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรีบท าเล่มหนงัสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

 


