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วันที ่1       ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-ลอ่งเรอืน่านน ้าสากล 

04.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific เพือ่ท าการ
เช็คอนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.35 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX616 
10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้ สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ของประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

©Disney 

http://bit.ly/2NMk5YE


บา่ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังอันดับหนึง่ของฮอ่งกงทีเ่ป็นเขตปลอด
ภาษี จึงท าใหส้ ินคา้แบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่า
ประ เทศไทยอยู่มาก  เ ป็นเหตุผลที่ว่า นักท่องเที่ยว
หลากหลายสัญชาตเิลอืกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังมีรา้นคา้สนิคา้    
แบรนด์เนมมือสองใหท้่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็น
สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงตัวจริง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ต ึก    
โอเชีย่นเทอรม์นิอล และฮาเบอร ์ซติี ้กับสนิคา้แบรนดเ์นม
ชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada, 
Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, 
Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นทีห่า้ง Toy r us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS 
Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

17.00 น. ลงทะเบยีนเพือ่เช็คอนิสูเ่รอืส าราญ Superstar Pisces ใชเ้วลาเดนิทาง จากสนามบนินานาชาติ
ฮอ่งกง มาทีท่า่เรอื โอเชีย่น เทอรม์นิอล ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ี

    (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิลงเรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
     Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui, 

                                        Kowloon,Hong Kong. 
 กอ่นเรอืจะออกจากท่าเรอืทุกท่านเตรยีมพรอ้มซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏ
สากลของการล่องเรอืส าราญ  หลังจากนัน้เชญิท่านอสิระเดนิส ารวจหอ้งพักของท่าน สิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งๆ บนเรอืและ พักผอ่นตามอัธยาศัย  

19.30 น. เรอืส าราญ Superstar Pisces ออกเดนิทางสู ่น่านน ้าสากล    (หลังจากเรอืล่องออกสูน่่านน ้า
สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีเปิดใหบ้รกิาร) 

ค า่   รับประทานอาหารมือ้ค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
                   Mariner Buffet  -  international Buffet ช ัน้ 7 

    
 

   
 
 
 
 
 
 

**หรอืหอ้งอาหารทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 
 
 

 
 
 
 

   
         
หลังอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Galaxy of the Stars บรเิวณชัน้ 8 

 
        

 
 
 



กจิกรรมตา่งๆ บนเรอื Superstar Pisces 
 

 

           
 

                                         หลังจากนัน้ เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
*ทา่นสามารถทราบ วนั เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร 

Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวนั* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่2       กลบัสู ่ฮอ่งกง-Victoria Peak-หาดรพีัลสเ์บย-์โรงงานจวิเวอรร์ี-่รา้นหยก 
- Disney’s Hollywood Hotel 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอื  Ocean Terminal ฮอ่งกง ท่านสามารถเคลยีรค์่าใชจ้่ายต่างๆไดท้ี ่ 

Reception Counter ชัน้ 7 หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
กระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

 
**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 



น าท่านขึน้สู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมววิแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัส
บรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดทั้ง้เกาะ
อย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีววิที่สวยงาม
แตกต่างกันไป ววิที่มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ทีก่่อสรา้งตรงตาม
หลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้น าของ
ฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 
จากนัน้น าท่านชม หาดรพีลัสเ์บย ์ (Repulse Bay)ชายหาดที่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูง 
ส าหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกน าทรายมาถม เพื่อใหเ้ป็น
ชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรื่อง มรีูปป้ันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทินโห่ว ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยู ่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้
แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้
จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

   
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่ม 

และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหันวดัแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไม่
วา่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง 

อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย 
 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Disney’s Hollywood Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่3       ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด-์สนามบนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                 (กรณีไมต่อ้งการทานอาหารเชา้ ลดทา่นละ 1,000 บาท) 

อสิระทอ่งเทีย่ว และ พักผอ่นตามอัธยาศัย รวมบัตรเขา้สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์



 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกแหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินียแ์ลนดท่ั์วโลก เพยีบพรอ้มดว้ย

กจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมติขึน้บนเกาะ

ลันเตา ภายในสวนสนุกมดีนิแดนทัง้หมด 7 ธมีซึง่เต็มไปดว้ยเรือ่งราวและตัวละครของดสินียท์ีคุ่ณ

ชืน่ชอบ รวมถงึการแสดงและความบันเทงิมากมาย รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารของ Iron Man 

Experience ไดร้วมสว่นส าคัญตา่งๆ ทีส่มบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ยการจ าลองการบนิ การฉายภาพ 

3 มติ ิเสยีงเซอรร์าวด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดส้ัมผัสกับเรือ่งราวการสูร้บของ

มารเ์วลกับกองก าลังทีช่ั่วรา้ยของไฮดรา้! และลา่สดุกับเครือ่งเลน่ "Ant-Man and the Wasp: 

Nano Battle!"  

 

 

 

 

นอกจากนีย้ังมโีซนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์คอื MYSTIC POINT จัดโซนใหเ้ป็น

ลักษณะของโซนแห่งความลกึลับและพศิวง เนน้จุดหลักทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC 

MANOR” และ “กรซิลยี ์กัลช” GRIZZLY GULCH เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง 

แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กับรถรางตะลุยขมุทองแดนเถื่อน “กรซิลยี ์เมาท์เทน รัน อะเวย ์

มายน์ คารส์ ” (Grizzly Mountain Runaway Mine Cars) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกับโคสเตอร์

ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร ดนิแดนที่

ย ิง่ใหญเ่หนือค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ TOY STORY LAND ธมี

แลนด์จากดิสนีย์พิกซาร์ เมื่อ เหล่าของเล่นออกมา

สนุกสนาน ระวัง!  ปฏบิัตกิารร่วมกับกองก าลังของแอนดี ้

ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสูง 25 เมตร ดิง่

พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก แลว้ร่วมวิง่ไล่งับหาง สา่ยหัว 

สา่ยหางโยกกันหัวหมนุ กับ สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG 

SPIN) กรี๊ด! สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนราง

รูปตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์

(RC RACER)  



นอกจากนีท้า่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อันทันสมัยและสนุกสนานอกี โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” 

MAIN STREET, U.S.A. กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาล

เฉลมิฉลองของอเมรกิันทาวน์ สนุกสนานไปกับขบวนพาเหรด 

ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ทุกวัน โซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” 

TOMORROWLAND ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้ง

อวกาศอันมดืมดิไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์

เท่น” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และ Iron Man 

Experience ไดร้วมสว่นส าคัญตา่งๆ ทีส่มบูรณ์แบบของฮ่องกง

ดว้ยการจ าลองการบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอรร์าวด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะท าให ้

คณุไดส้มัผัสกับเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกับกองก าลังทีช่ั่วรา้ยของไฮดรา้! โซนทีส่าม “แฟนตา

ซแีลนด”์ FANTASYLAND ดืม่ด า่ไปกับโลกแหง่เทพนยิาย 

พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพ

นยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” 

(IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที ่มกิกีก้ับหนังสอืนทิานวเิศษ” (MICKEY AND 

THE WONDROUS BOOK) โซนสดุทา้ยโซนทีส่ ี ่“แอดเวน

เจอรแ์ลนด”์ ADVANTURELAND ดนิแดนแห่งการผจญ

ภัยอันน่าตืน่เตน้สัมผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน 

“จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักท่องเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจที่

ลอ่งไปตามแมน่ ้าสายใหญห่ัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับทีท่กุโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลับ

และสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆ รออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้ง

ทีเ่ลน่น ้าอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกับสัตวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้น

ตน้ไมข้องทารซ์าน และแสงสยีามค า่คนืกับขบวนพาเหรด Disney Paint The Night  

 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง 

21.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพ ฯ  ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX617 

23.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

********************************************************** 
 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

ก าหนดการเดนิทาง  
23-25 ตลุาคม 2562 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 60 HKD / ทา่น / ทรปิ*** 

 

แบบหอ้งพกั(บนเรอื) 

       

 

 

 

 

 

                    INSIDE                                       OCEAN VIEW 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใด ๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

ประเภทหอ้ง 
(บนเรอื) 

ราคาทา่นละ 

INSIDE (ไมม่หีนา้ตา่ง) 
 

   22,900.- บาท 

OCEAN VIEW(มหีนา้ตา่ง) 
 

   23,900.- บาท 



เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 1 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) และหอ้งพักทีโ่รงแรมดสินยีฮ์อลลวีูด้ 1 คนื 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอืส าราญ 

5. บตัรเขา้สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง สายการบนิตามทีก่ าหนด 
7. คา่รถรับสง่สนามบนิ ตลอดจนน าเทีย่วตามรายการทีก่ าหนด 

8. หัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง 
9. หอ้งพักที ่Disney’s Hollywood Hotel 1 คนื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

2. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ



5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

7. ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 60 HKD / ทา่น / ทรปิ 

8. ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


