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ทัวร์เรือส ำรำญ Star Pisces By Super Cruise 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง ฮ่องกง - ล่องน่ำน  ำสำกล - ฮ่องกง 

                                 

                                โดยสำยกำรบิน ฮอ่งกงแอร์ไลน ์
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทิปส ำหรับ ไกด์ท้องถิ่น และพนักงำนขับรถ **ส ำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,000 บำท  
ต่อ 1 ผู้เดินทำง โปรดช ำระทิปพร้อมค่ำทัวร์ส่วนเหลือ 

 ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
ก ำหนดกำรเดินทำง ระหว่ำงเดือนก.ค.-ธ.ค. 62     รำคำเร่ิมต้นที่ 13,999.- (พักห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) - อ่ำวรีพลัสเบย์ - เขำวิคตอเรีย - ย่ำนจิมซำจุย 
- ท่ำเรือ Ocean Terminal - เช็คอินขึ นเรือส ำรำญ Star Pisces - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19.30 PM Departure 

วันที่2 
อิสระช้อปปิ้งย่ำนถนนจิมซำจุ่ย (ไม่มีรถ และไกด์ท้องถิ่นบริกำร) หรือ เลือกซื อทัวร์เสริม สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ฮ่องกง 
หรือ ขึ นกระเช้ำนองปิง (โปรดสอบถำมอัตรำตั๋วเข้ำชม รำคำพิเศษสุด จำกเจ้ำหน้ำของเรำเพิ่มเติม) 

วันที่3 
ท่ำเรือฮ่องกง (Ocean Terminal) - อ ำลำเรือส ำรำญ - วัดแชกงมิว - โรงงำนจิวเวอร์รี่ - ร้ำนปี่เซี่ยะหยก - ย่ำนจิม
ซำจุ่ย - สนำมบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - อ่ำวรีพลัสเบย์ - เขำวิคตอเรีย - ย่ำนจิมซำจุย 
     - ท่ำเรือ Ocean Terminal - Star Pisces 

23:30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ N ชั น 4 ทำงเข้ำประตู 5-6 อำคำรผู้โดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

02:00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX780 
05:40 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี
ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  
หรือเที่ยวบิน 

02:00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ N ชั น 4 ทำงเข้ำประตู 5-6 อำคำรผู้โดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

04:40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX762 
09:00 น.     ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี
ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 
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อ่ำวรีพลัสเบย ์
น าท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอ๊ียที่ชายหาดน้ าตื้นที่  
อ่ำวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็
สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม 
หรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี  
จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรีย 
จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลำงของเขำวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน 
นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้ 

                                             

              รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร 

ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)  

จำกนั นน ำท่ำนช้อปย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุด
ของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มี
ร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุม
โลก ล้ าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ดิจิตอลโทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์
แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

                    

 

 

 

จากนั้น น าทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Ocean Terminal เพ่ือท าการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ ส าราญ Star Pisces สามารถ

เช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. (ผู้โดยสารทุกท่านจ าเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความ 

ปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน) 
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19.00น.        เรือส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรือ Ocean Terminal สู่น่ำนน  ำสำกล 

  (อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือส าราญ  มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ ให้ท่านได้

ลิ้มลอง จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือส าราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้

บริการสระว่ายน้ า หรือ เข้าห้องพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเรือส าราญ 

วันที่สองของกำรเดินทำง   FREE DAY FOR YOU อิสระส ำหรับทุกท่ำน - Star Pisces 

เช้ำ  อิสระมื อเช้ำกับกำรเลือกรับประทำนอำหำรนำนำชำติที่มีให้เลือกหลำกหลำยเมนูบนเรือส ำรำญ 
09.00 น. เรือส ำรำญเทียบท่ำเรือ Ocean Terminal เพื่อให้ทุกท่ำนมีเวลำอิสระช้อปปิ้ง 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นน าทุกท่านลงจากเรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซำจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเท่ียวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ 

ชอ้ปปิ้ง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ าลึกส าหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และ

จากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งส าคัญที่ไม่ควรพลาด 

คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช้อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

FREE DAY FOR YOU (วันอิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริกำร) 

*** หัวหน้ำทัวร์ค่อยให้ค ำแนะน ำในกำรเดินทำงต่ำงๆ *** 
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ทัวร์เสริม 1  HONGKONG DISNEYLAND 
  ผู้ใหญ่  รำคำ 3,200 บำท  
  เด็ก  รำคำ 3,000 บำท (เด็กอำยุระหว่ำง 3-11 ปี) 
  ( บริกำรส ำหรับ 10 ท่ำนขึ นไป โดยมีหัวหน้ำทัวร์เดินทำงไปด้วย โดยรถไฟ ) 
  บัตรเข้ำสวนสนุกสำมำรถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จ ำกัดจ ำนวนครั งภำยในวัน 

 

ทัวร์เสริม 2  ขึ นกระเช้ำ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 
   ผู้ใหญ่  รำคำ 1,200 บำท  
   เด็ก  รำคำ 1,100 บำท (เด็กอำยุระหว่ำง 3-11 ปี) 
   (บริกำรส ำหรับ 10 ท่ำนขึ นไป โดยมีหัวหน้ำทัวร์เดินทำงไปด้วย โดยรถไฟ) 

 
              ***อำหำรเที่ยงไม่รวมอยู่ในรำยกำรท่องเที่ยวเพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเต็มที่กับโปรแกรมที่ลูกค้ำเลือก*** 

16.00 น. ลูกค้ำสำมำรถกลับขึ นเรือส ำรำญ Star Pisces อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

อิสระมื อค่ ำกับกำรเลือกรับประทำนอำหำรนำนำชำติที่มีให้เลือกหลำกหลำยเมนู 
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19.00 น.         เรือส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรือ Ocean Terminal สู่น่ำนน  ำสำกล  
หมำยเหตุ คืนวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด

กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก 

วันที่สำมของกำรเดินทำง      วัดแชกงมิว - โรงงำนจิวเวอร์รี่ - ร้ำนปี่เซี่ยะหยก - ย่ำนจิมซำจุ่ย - สนำมบินฮ่องกง   
                                    - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือส ำรำญ STAR CRUISES 
09.00น.  เรือส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรือ Ocean Terminal  

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจาก
ชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ 
ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้อง
จกัรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง 

 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS120719 

Page 7 of 13  

 
 

 
 

 
 

งำนฮวงจุ้ย 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม 
เครื่องประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิ จ
ใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิด
หวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และน าท่านชม ร้ำนปี่เซี่ยะ
หยก สัตว์น าโชคลาภความมั่งมี 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัคตำคำร 

ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)  

วัดหวังต้ำเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 
น าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้ำเซียน หนึ่งใน
วัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่น าธูป และ ของ มาสักการะเพ่ือขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ หรือ
ตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัด
หวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ 
เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความ
ศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี ได้ชื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ย่ำนจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนน

นาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง 

ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่ง

แรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท 

รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้า 

แบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ 

ได้เวลำนัดหมำยน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮ่องกง 
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20.40 น. เหินฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX779 
22.50 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภำพฯ 

หรอืเที่ยวบิน 
21.45 น. เหินฟ้ำกลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ HX761 
23.55 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภำพฯ     

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หมำยเหตุ  แต่ละคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ขั นต่ ำ 20 ท่ำนขึ นไป 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 18-20 / 25-27 ก.ค. 62 
1-3 / 2-4 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 23-25 / 29-31 ส.ค. / 30ส.ค.-1ก.ย. 62 
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 ก.ย. // 3-5 / 17-19 ต.ค. 62 

1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30 พ.ย. / 29พ.ย.-1ธ.ค. // 13-15 ธ.ค. 62 

INSIDE OCEANVIEW พักเดี่ยวเพิ่ม 

13,999 16,999 7,900 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 10-12 ส.ค. // 21-23 / 22-24 ต.ค. // 5-7 ธ.ค. 62 

INSIDE OCEANVIEW พักเดี่ยวเพิ่ม 

14,999 17,999 7,900 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทิปส ำหรับ ไกด์ท้องถิ่น และพนักงำนขับรถ  ส ำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,000 บำท ต่อ 1 ผู้เดินทำง  
โปรดช ำระค่ำทิปพร้อมค่ำทัวร์ส่วนเหลือ - ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง 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 
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ห้องพักบนเรือส ำรำญ SuperStar Pisces  

      

                   ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง Inside                          ห้องพักมหีน้ำต่ำง Ocean view 

 

ห้องพักสวีท Suite 
อัตรำนี รวม:  
1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–

ฮ่องกง–กรุงเทพฯ  
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 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 
8. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ 
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อัตรำนี ไม่รวม :  
1. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ,ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น 1,000 บำท/ท่ำน(ช ำระพร้อมค่ำทัวร์) 
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
3. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

รำยละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า

ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ, แผ่นดินไหว,
ภูเขาไฟ, ระเบิด, อุทกภัย, วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจ าห้องพัก 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ พร้อมค่าทิป 1,000 บาท ต่อผู้
เดินทาง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 25 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
- 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 
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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 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

4. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
 

 

 
 
 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั ง 

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพือ่คนท่ีเรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

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 หรอืเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
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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