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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ WORLD DREAM  
เส้นทำง ฮ่องกง - ล่องน่ำนน  ำสำกล - ฮ่องกง 

                         

                           โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค (CX) 
 

มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 
 
 

 
 
 
 
 
*อัตรำนี ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ 1,800 บำท ต่อท่ำน / ค่ำทิปพนักงำนขับรถ 120 HKD ต่อท่ำน ต่อคืน (ช ำระบนเรือส ำรำญ) 

ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น 500 บำท ต่อท่ำน (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์)* 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 มี.ค. 62  รำคำเริ่มต้นที่  19,900.- (พักหอ้งไม่มหีน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok - เขำวิคตอเรีย - อ่ำวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง
ตลำดเลดี มำร์เก็ต - ท่ำเรือ Kai Tak Cruise Terminal, Kowloon - เช็คอินท์ขึ นเรือส ำรำญ Dream Cruises - 
ซ้อมหนีภัยบนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส ำรำญล่องน่ำนน  ำลำกล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบนเรือส ำรำญ อำทิ กีฬำ, กำร
เต้นแอโรบิค, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ Kai Tak ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - งำนฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งย่ำนจิมซำจุย  - สนำมบิน
ฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของกำรเดินทำง   สนำมบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - อ่ำวรีพลัสเบย์ - เขำวิคตอเรีย - 
                                ช้อปปิ้งเลดี  มำร์เก็ต - ลงเรือส ำรำญ - WORLD DREAM                                     

04:30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชั น 4 ทำงเข้ำประตู 5 อำคำร
ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ    คอย
อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 617 
10:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุด

นัดพบประตูทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และ
รถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  
หรือ  

06:00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ M ชั น 4 ทำงเข้ำประตู 5 อำคำร
ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ    คอย
อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

08:45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700 
12:05 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุด

นัดพบประตูทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และ
รถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  

 
   เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร 

เขำวิคตอเรีย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขำวิคตอเรีย ท่ีมีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง 
เกาลูน นิวเทอริเทอร์ร่ี ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้ 
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อ่ำวรีพลัสเบย์ 
น าท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยท่ีชายหาดน้ าตื้นท่ี อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้
พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ท่ีสิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับ
พลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ท่ีดีท่ีสุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระท่ังได้ข้ามสะพานต่ออายุ ท่ีเชื่อว่า

เมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี   
ตลำดเลดี มำร์เก็ต  
น ำท่ำน อิสระช้อปปิ้ง ตลำดเลดี  มำร์เก็ต(Ladies Market)เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night 
Market แบบบ้านเรา มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night โดยจะปิดถนน Tong Choi 
Street ตั้งแต่แยกท่ีตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน 
Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของ
ก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆจาก ดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภท
สินค้าท่ีขายกันเช่น เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของท่ีระลึก ต่างๆ ใครต้องการจะซื้อของที่
ระลึกหรือของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่ 

 

จากนั้น น าทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อท าการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ ส าราญ DREAM CRUISES 
สามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น. (ผู้โดยสารทุกท่านจ าเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน) 
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ข้อมูลส าหรับ DREAM CRUISE  เป็นเรือขนาด  151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้
ท้ังหมด 3,352 ท่าน มีจ านวน 1,674 ห้อง มี จ านวนห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้ า
ประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชั้น16 และ ชั้น21  รวมถึง การเล่น ROPES COURSE และลาน
โบว์ลิ่งจ านวน 4 เลนส์ ท่ีปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทุกท่านจะได้พบกับเรือส าราญล าใหม่ และขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิตในขณะนี้ 

  21.00น.    เรือส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรือ Kai Tak  สู่น่ำนน  ำสำกล  
 (อาหารเยน็ สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือส าราญ  มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ 

ให้ท่านได้ลิ้มลอง จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือส าราญ ไม่ว่าจะลอง
เต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการสระว่ายน้ า หรือ เข้าห้องพัก ท่ีสุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อน
อยู่บนเรือส าราญ 

วันที่สองของกำรเดินทำง   อิสระพักผ่อน หรือ เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรือส ำรำญ WORLD DREAM  

เช้ำ  อิสระมื อเช้ำกับกำรเลือกรับประทำนอำหำรนำนำชำติที่มีให้เลือกหลำกหลำยเมนูบนเรือส ำรำญ 
 ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกบนเรือ 
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าให้ไม่ควรพลาด 
คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ท่ีสุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านท่ีต้องการ หนีความวุ่นวาย จะ
เลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นท่ี วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์
ก าลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ าคืน ส าหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตาม
เสียงเพลง 
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อิสระมื อกลำงและมื อค่ ำกับกำรเลือกรับประทำนอำหำร
นำนำชำติที่มีให้เลือกหลำกหลำยเมน ู

  ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับ
บรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าในยามค่ าคืน ท่ี
แสงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้า
ห้องพัก ในแบบท่ีคุณเลือก ให้ทุกท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย 
หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวท่ี รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ 

วันที่สำมของกำรเดินทำง      วัดแชกงมิว - โรงงำนจิวเวลรี่ - ร้ำนปี่เซี่ยะหยก - ย่ำนจิมซำจุ่ย - 
                                    สนำมบิน ฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือส ำรำญ DREAM CRUISES 
09.00น.  เรือส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรือ Kai Tak  

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นท่ีร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่ง
ไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วัด
นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ท่ีเก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็น
โบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อท่ี 50,000 
ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง 

 
 
 
 
 

งำนฮวงจุ้ย 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุ้ย ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม 
เครื่องประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน 
ค้าขายธุรกิจใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปท่ีใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจ
ปรารถนาทุกประการ และน าท่านชม ร้ำนปี่เซี่ยะหยก สัตว์น าโชคลาภความมั่งมี 
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เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร 
               ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บน
ถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุด
ของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็น
แหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงท่ีทันสมัยท่ีสุด มีร้านค้าไว้
เกือบทุกประเภท รวมท้ังโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจาก
ทุกมุมโลก ล้ าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ 

ได้เวลำนัดหมำยน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮ่องกง 

หรือ 
 
 
 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

อัตรำค่ำบริกำรต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 

หมำยเหต ุ ท่ำนที่ 3-4 รับส่วนลดท่ำนละ 5,000 บำท 
***รำคำข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 1,800 บำท ต่อท่ำน 

และ ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ 500 บำท/ท่ำน(ช ำระพร้อมค่ำทัวร์)*** 
 
 
 

  

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ INSIDE ห้องไม่มีหน้ำต่ำง OCEANVIEW ห้องมีหน้ำต่ำง BALCONY ห้องมีระเบียง 

8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 มี.ค. 62  ท่ำนละ 19,900 ท่ำนละ 22,900 ท่ำนละ 24,900 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ    

22.05 น. เหิรฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709       

 00.15 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ    
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      ห้องไม่มีหน้ำต่ำง Inside             ห้องมหีนำ้ต่ำง ocean view            ห้องมีระเบียง Balcony  
อัตรำนี รวม:  
1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–

ฮ่องกง–กรุงเทพฯ  
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวันดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 
3. ค่าห้องพักบนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านได้ท าการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบไม่

ต้องช าระเงินเพ่ิม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า) 
5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
อัตรำนี ไม่รวม :  
1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 120 HKD /ท่ำน/คืน (ช ำระบนเรือส ำรำญ) 
2. ค่ำภำษีท่ำเรือ 1,800 บำท/ท่ำน และ ค่ำทิปพนักงำนขับรถ,ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น 500 บำท/ท่ำน(ช ำระพร้อมค่ำทัวร์) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

รำยละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพ่ือความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า

ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 
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เดินทางเป็นส าคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,
ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจ าห้องพัก 

กำรช ำระเงิน  
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1 วันท าการนับจาก
วันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมำยเหตุ  
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
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***รำคำนี อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยทำงบริษัทไม่ขอแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ*** 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

4. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษัทฯอีกครั ง 

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
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