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ทัวรฮ์่องกง ดิสนีย์แลนด์ Full Board 3 วัน 2 คืน 
พักบนเรือส ำรำญ SuperStar Pisces 1 คืน - Disney’s Hollywood Hotel 1 คืน 

เส้นทำง ฮ่องกง - ล่องน่ำนน  ำสำกล - ฮ่องกง 
        โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค  (บินไฟล์ทเช้ำกลับค  ำ) เที ยวคุ้มสุดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
ตำรำงเดินเรือส ำรำญ 

 
อัตรำนี ไม่รวม ทิปไกดร์วมคนขับรถ ท่ำนละ 60 HKD ต่อท่ำน ตอ่ ทริป - ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจ 

เพื อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื อนไขดังกล่ำว 

 

 

           

 

 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที  23-25 ต.ค. // 13-15 พ.ย. // 11-13 ธ.ค. 62   รำคำเริ มต้นที  22,900.- (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง)  
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที 1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) - ช้อปปิ้งถนนนำธำน - ท่ำเรือ Ocean Terminal 
- เช็คอินขึ นเรือส ำรำญ Star Pisces - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19.30 PM Departure น่ำนน  ำสำกล 

วันที 2 
Arrival 08.00 AM ท่ำเรือ Ocean Terminal - อ ำลำเรือส ำรำญ - Victoria Peak - หำดรีพัลส์เบย์ - โรงงำนจิวเวอร์รี  
- ร้ำนหยก - พัก Disney’s Hollywood 

วันที 3 อิสระเต็มวันในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ - สนำมบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 
 

วันที  1       ต้อนรับสู ่ฮ่องกง - ช้อปป้ิงถนนนำธำน - พักบนเรือส ำรำญ - ล่องเรอืน่ำนน  ำสำกล 
04.00 น. คณะพร้อมกันที สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific เพื่อท าการ

เช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 
06.35 น. น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อยแล้ว สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง 

เที ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนำธำน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับ

หนึ่งของฮ่องกงท่ีเป็นเขตปลอดภาษี จึงท าให้สินค้าแบรนด์เนม
ท้ังหลายราคาถูกกว่ าประ เทศไทยอยู่ มาก เป็น เหตุผล ท่ีว่ า
นักท่องเท่ียวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนม ณ ท่ีแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกท้ังยังมีร้านค้าสินค้า แบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย 
ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีตึก    โอเชี่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ 
กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada, Gucci Burberry, 
Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นท่ีห้าง Toy r us 
แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, 
Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

17.00 น. ลงทะเบียนเพื อเช็คอินสู่เรือส ำรำญ Superstar Pisces ใช้เวลาเดินทาง จากสนามบินนานาชาติ
ฮ่องกง มาท่ีท่าเรือ โอเชี่ยน เทอร์มินอล ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 

(กรุณำมำถึงท่ำเรือเพื อเช็คอินลงเรือก่อนเรือออกอย่ำงน้อย 3 ชั วโมง) 
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ที อยู่ท่ำเรือ : Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong. 

 ก่อนเรือจะออกจากท่าเรือทุกท่านเตรียมพร้อมซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏ
สากลของการล่องเรือส าราญ  หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระเดินส ารวจห้องพักของท่าน สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ บนเรือและ พักผ่อนตามอัธยาศัย  

19.30 น. เรือส าราญ Superstar Pisces ออกเดินทางสู่ น่านน้ าสากล    (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากล
แล้วร้านค้าปลอดภาษีเปิดให้บริการ) 

ค  ำ   รับประทานอาหารมื้อค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
 

  - Mariner Buffet                                  -  international Buffet ชั น 7                    
    

 
   
 
 

**หรือห้องอาหารที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
 

 

**หรือห้องอำหำรที มีค่ำใช้จ่ำยเพิ มเติม 
 

        หลงัอำหำรเชิญท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Galaxy of the Stars บริเวณชั น 8 
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กิจกรรมต่ำงๆ บนเรือ Superstar Pisces 

 

           
หลังจากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย*ท่านสามารถทราบ วัน เวลา สถานท่ีตารางจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสารStar Navigator ท่ีจะวางอยู่ท่ีห้องของท่านทุกวัน* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที  2          กลบัสู่ ฮ่องกง - Victoria Peak - หำดรีพัลส์เบย์ - โรงงำนจิวเวอร์รี  - ร้ำนหยก - 
                  พัก Disney’s Hollywood Hotel 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือ  Ocean Terminal ฮ่องกง ท่านสามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ท่ี 

Reception Counter ชั้น 7 หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเปา๋เดินทางของท่านด้านล่างหลัง 
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**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 
จากนั้นน าท่านขึ้นสู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่าง
ชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท้ังวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกัน
ไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ 
ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมท้ัง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 
จากนั้นน าท่านชม หำดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay)ชายหาดท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ส าหรับ
ชาวฮ่องกงและนักท่องเท่ียว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกน าทรายมาถม เพื่อให้ เป็นชายหาดท่ีดู
สวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง 
มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ 
ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่ง
โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม  โรงงำนจิวเวอร์รี  ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และ

ใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะ
เป็น จี้  แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
น าท่านชม ร้ำนหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสัตว์น าโชคอย่างปี่ เสี่ยะ  
อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแด่ตัวท่านเอง 
อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Disney’s Hollywood Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที  3       ฮ่องกงดิสนยี์แลนด์ - สนำมบิน 

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
(กรณีไม่ต้องการทานอาหารเช้า ลดท่านละ 1,000 บาท) 

อิสระท่องเที่ยว และ พักผ่อนตามอัธยาศัย รวมบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วย 
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกท่ีถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะ
ลันเตา ภายในสวนสนุกมีดินแดนท้ังหมด 7 ธีมซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและตัวละครของดิสนีย์ท่ีคุณชื่น
ชอบ รวมถึงการแสดงและความบันเทิงมากมาย รวมถึงการเปิดให้บริการของ Iron Man 
Experience ได้รวมส่วนส าคัญต่างๆ ท่ีสมบูรณ์แบบของฮ่องกงด้วยการจ าลองการบิน การฉายภาพ 3 
มิติ เสียงเซอร์ราวด์ และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ท่ีจะท าให้คุณได้สัมผัสกับเรื่องราวการสู้รบของมาร์
เวลกับกองก าลังท่ีชั่วร้ายของไฮดร้า! และล่าสุดกับเครื่องเล่น "Ant-Man and the Wasp: Nano 
Battle!"  

 
 

 
 
 
 

 
นอกจากนี้ยังมีโซนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ คือ MYSTIC POINT จัดโซนให้เป็น 
ลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักท่ีเครื่องเล่นบ้านลึกลับท่ีชื่อว่า “MYSTIC 
MANOR” และ “กริซลีย์ กัลช” GRIZZLY GULCH เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง 
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แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “กริซลีย์ เมาท์เทน รัน อะเวย์ 
มายน์ คาร์ส ” (Grizzly Mountain Runaway Mine Cars) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์
ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร ดินแดนท่ี
ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ีหนึ่งท่ีไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด์” TOY STORY LAND ธีมแลนด์
จากดิสนีย์พิกซาร์ เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง!  ปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังของแอนดี้ 
ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ท้ิงดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่ง
พสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก แล้วร่วมว่ิงไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน 
(SLINKY DOG SPIN) กรี๊ด! สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ท่ีความสูง 27 
เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)  

 
 

 
 
 
 

นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นอันทันสมัย และสนุกสนานอีก  
โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิม
ฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ทุกวัน  
โซนท่ีสอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” TOMORROWLAND ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศ
อันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เท่น” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และ Iron 
Man Experience ได้รวมส่วนส าคัญต่างๆ ท่ีสมบูรณ์แบบของฮ่องกงด้วยการจ าลองการบิน การฉาย
ภาพ 3 มิติ เสียงเซอร์ราวด์ และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ท่ีจะท าให้คุณได้สัมผัสกับเรื่องราวการสู้รบ
ของมาร์เวลกับกองก าลังท่ีชั่วร้ายของไฮดร้า! 
โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด์” FANTASYLAND ดื่มด่ าไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ 
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล 
เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ท่ี มิกกี้กับหนังสือนิทาน
วิเศษ” (MICKEY AND THE WONDROUS BOOK)  
โซนสุดท้ายโซนท่ีสี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” ADVANTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่า
ตื่นเต้นสัมผสัความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ 
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ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเท่ียวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น้ า
สายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับท่ีทุกโค้งน้ า
จะมีสิ่งลึกลับและสิ่งท่ีสร้างความตื่นเต้นต่างๆ รออยู่เพื่อสร้างความ
สนุกให้กับผู้ ท่ี เข้ าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นน้ าอย่าง
สนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s 
Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และแสงสียามค่ าคืนกับขบวนพาเหรด Disney Paint The 
Night  

 
 
 
 

18.00 น. ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง 
21.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 
23.30 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำรตอ่ท่ำน(งดแถมกระเป๋ำ) หอ้งพักคู่เท่ำนั น 
วันที  23-25 ต.ค. // 13-15 พ.ย. // 11-13 ธ.ค. 62 

ประเภทห้อง (บนเรือ)   รำคำต่อท่ำน 
INSIDE (ไมม่ีหน้ำต่ำง) ท่ำนละ 22,900 บำท 

OCEAN VIEW (มีหน้ำต่ำง) ท่ำนละ 23,900 บำท 
 

อัตรำนี เป็นรำคำเริ มตน้ อำจเปลี ยนแปลงได้เนื องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

*** ไม่รวมทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่ำนละ 60 HKD ต่อท่ำน ต่อทริป*** 
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ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ SuperStar Pisces       
 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง Inside       ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง Ocean View 
เงื อนไขกำรจอง 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที ได้รับกำรยื นยันห้องพักจำกเจ้ำหน้ำที แล้วทันท ีพร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูก
ระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
* เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก 
ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
* ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
* ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 1 คืน (ตามห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) + ห้องพักท่ีโรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด 1 คืน 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือส าราญ 
5. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
6. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินตามท่ีก าหนด 
7. ค่ารถรับส่งสนามบิน ตลอดจนน าเท่ียวตามรายการท่ีก าหนด 
8. หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
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3. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
7. ทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 60 HKD / ท่าน / ทริป 
8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ 

หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั น เมื อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี ยนแปลง แก้ไขชื อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

หมำยเหตุ  
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
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เงื อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื อนไขดังกล่ำว 
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เพื อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื อคนที เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที เพิ มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที  ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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