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**มีหัวหน้าทวัร์ดูแลตลอดการเดนิทาง** 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

04.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific เพือ่ท าการ
เช็คอนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 

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

08.25 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX700 
12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้ สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ของประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

วันที ่1    ฮอ่งกง-วัดแชกงหมวิ-วัดหวังตา้เซยีน-ทา่เรอื Ocean terminal-ลอ่งน่านน ้าสากล 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che 

Kung Temple) วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชาน

เมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปี ใน

สมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้น

ของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง 

และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวดั 

 จากน าท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วดัหวงัตา้

เซยีน (Wong Tai Sin Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 

เป็นอกีหนึ่งวัดที่มชี ือ่เสยีงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวัดที่มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม มลีักษณะ

คลา้ยวัดจีนสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่ และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม รวมทัง้ซุม้ประตู

ทางเขา้ทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่ ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า 

ศาสนาพุทธ และลัทธขิงจื้อ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหว ้

เพราะเชือ่วา่พระหวังตา้เซยีนนี้มคีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก็้

จะสมปรารถนาทุกประการ และมคีวามแมน่ย าในเรือ่งของการ

เสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย จงึท าใหว้ัดแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังขึน้มา 

พระหวังตา้เซียนหรือที่รู จั้กกันในชื่อฮวงชูปิง เกิดในช่วง

ประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผศ่าสนาใน

ฮอ่งกง และสรา้งวดัแหง่นีข้ ึน้มา 

 

 จากนัน้ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืโอเชีย่น เทอรม์นิอล 

17.00 น. ลงทะเบยีนเพือ่เช็คอนิสูเ่รอืส าราญ Superstar Pisces  

    (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิลงเรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
    

    Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui, 
                                        Kowloon,Hong Kong. 

              22.3 North(Latitude) 
                                114.2 East(Longitude) 
 
ก่อนเรือจะออกจากท่าเรอืทุกท่านเตรยีมพรอ้มซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏ
สากลของการล่องเรอืส าราญ  หลังจากนัน้เชญิท่านอสิระเดนิส ารวจหอ้งพักของท่าน สิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งๆบนเรอืและ พักผอ่นตามอัธยาศัย  
 

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

 
ค า่   รับประทานอาหารมือ้ค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
  

 Mariner Buffet               -  international Buffet ชัน้ 7 
 

 
   
 
 
 
 



**หรอืหอ้งอาหารทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

        หลังอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Galaxy of the Stars บรเิวณชัน้ 8 
 

        
 

กจิกรรมตา่งๆบนเรอื SuperStar Pisces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 

                                         หลังจากนัน้ เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
     

 



 
*ทา่นสามารถทราบ วนั เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร 

Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวนั* 

 
 
 

 

 
 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื  Ocean Terminal ฮอ่งกง ทา่นสามารถเคลยีรค์า่ใชจ้า่ยตา่งๆไดท้ี ่ 

Reception Counter ชัน้ 7 หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น 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 าทา่นชม หาดรพีลัสเ์บย(์Repulse Bay)ชายหาดทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งสงู ส าหรับ
ชาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่ว บางสว่นของชายหาดแหง่นี้ถูกน าทรายมาถม เพือ่ใหเ้ป็นชายหาดทีดู่
สวยงาม เป็นรูปจันทรเ์สีย้วสวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลาย
เรือ่ง มรีูปป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู ่
ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้
แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

   
 
 
 
 
 

วันที ่ 2     กลบัสู ่ฮอ่งกง- VICTORIA PEAK-หาดรพีลัสเ์บย-์โรงงานจวิเวอรร์ี-่รา้นหยก 

                    -วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า-Symphony of light 

 

 

) 

 



 
 
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 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้
แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ย
คุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงาม
มากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนัจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวดั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารค ่า น าท่าน ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง กลางแจง้ ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
โลก (Symphony of Lights) ไดช้ือ่วา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีง
กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุซึง่บันทกึโดย Guinness World Records การ
แสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารชัน้น าทีอ่ยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูน
การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟตา่งๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลา
ค ่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน ้าในอ่าวทีม่เีรือว ิง่ผ่านไปมา
เป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ

 ทีพั่ก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (ติม่ซ า) 
 ใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังอันดับหนึง่ของฮอ่งกงที่

เป็นเขตปลอดภาษี จงึท าใหส้นิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลายราคาถกูกวา่ประเทศไทยอยูม่าก เป็นเหตผุล
ทีว่า่นักทอ่งเทีย่วหลากหลายสัญชาตเิลอืกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ทีแ่หง่นี้กันอยา่ง
คับคั่ง อกีทัง้ยังมรีา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นมมอืสองใหท้า่นเลอืกชมอกีมากมาย ถอืเป็นสวรรคข์องนักช ้

อปป้ิงตัวจรงิ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีต่กึโอเชีย่นเทอรม์นิอล และฮาเบอร ์ซติี ้กับสนิคา้แบรนดเ์นม
ชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีที ่DFS Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

17.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิ Chek Lap Kok 

วันที ่ 3     อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

 

) 

 



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

23.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 ********************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

ก าหนดการเดนิทาง  
27-29 ตลุาคม 2562  

20-22 พฤศจกิายน 2562 
11-13 ธนัวาคม 2562 

 

*** ไมร่วมทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 60 HKD / ทา่น / ทรปิ*** 

 

แบบหอ้งพกั(บนเรอื) 

 

 

 

 

 

       

                    INSIDE                                       OCEAN VIEW 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

 

ประเภทหอ้ง 
(บนเรอื) 

ราคาทา่นละ 

INSIDE (ไมม่หีนา้ตา่ง) 
 

   16,900.- บาท 

OCEAN VIEW(มหีนา้ตา่ง) 
 

  17,900.- บาท 



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 ้

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) และหอ้งพักทีฮ่อ่งกง 1 คนื 

2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

4. คา่ทปิพนักงานบนเรอืส าราญ 

5. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง สายการบนิตามทีก่ าหนด 
6. หัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง 

7 .คา่รถรับสง่สนามบนิ ตลอดจนน าเทีย่วตามรายการทีก่ าหนด 



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 และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 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 


