
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 22-28 เมษำยน 2560 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนำมบินสวุรรณภมิู 

23:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์P ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ    คอยอ ำนวยควำมสะดวก

แกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – โรงงำนจิวเวอรร์ี ่– รำ้นหยก – อ่ำวรพีลสัเบย ์ 

     เขำวิคตอเรยี – ลงเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES  

03:30 น.  น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 762 

07:25 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

วิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

08.30 น. น าทกุท่าน เดนิทางสู ่ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อท าการเช็คอินท ์ขึน้เรือส าราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินทไ์ดต้ัง้แต่

เวลา 08.30-11.00 น.  

(ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

ขอ้มลูส าหรับ DREAM CRUISE  เป็นเรือ

ขนาด  151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 

ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 3,352 

ท่าน มจี านวน 1,674 หอ้ง ม ีจ านวน

หอ้งอาหาร และบาร ์มากกว่า 35 หอ้ง 

สวนน า้ประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิน้ 

บนชัน้16 และ ชัน้21  รวมถึง การเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่จ านวน 4 เลนส ์ 

ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทกุท่านจะไดพ้บกบัเรือส าราญล าใหม ่และขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชยีแปซิฟิตในขณะนี้ 

12.00 น. เรอืส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรอื Kai Tak   

ส ูน่่ำนน ้ำสำกล  

(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือ

ส าราญ  มใีหเ้ลอืก หลากหลาย เมนอูาหาร นานาชาต ิ 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

ใหท้่านไดล้ิม้ลอง จากนัน้ ใหท้่านไดอ้ิสระ พักผอ่น ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือส าราญ ไมว่่าจะลองเตน้แอโรบิค หรือ 

ใชบ้ริการสระว่ายน า้ หรือ เขา้หอ้งพกั ที่สดุแสนจะสบาย ราวกบัว่า ท่านไมไ่ดพ้กัผอ่นอยู่บนเรือส าราญ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ GENTING  DREAM 

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย 

และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้ม

สิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่า

จะเป็นการแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโร

บิค และ อื่น ๆ อีกมากมายทีเ่ราขอ

แนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละคร

ขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุแสน จะตืน่

ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนี

ความวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล 

ในสว่นของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิ้ง ก็ยงัได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระ

อาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยาม

ค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั 

และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

อิสระม้ือกลำงและม้ือค ่ำกบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมน ู

  สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น ตาม

อธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ  

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   NAHA , จงัหวดัโอกินำวำ ประเทศญ่ีปุ่ น  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)        

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลอืกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลอืกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

หลงัอาหารเชา้ เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชม สาธิตการพบัผา้

แบบญ่ีปุ่น หรือเขา้ร่วมการสอนเตน้ร าในจงัหวะตา่งๆ อีกทัง้กิจกรรมกลางแจง้

บนดาดฟ้า ฯลฯ หรือพกัผอ่นในแบบของท่านตามอธัยาศัย 

เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื   (ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ลง

ท่องเท่ียวท่ีฝ่ัง อิสระพกัผ่อนบนเรอืตำมอธัยำศยั) 

16.00 น.  เรือส าราญ DREAM CRUISES เทียบท่า ณ.เกำะนำฮ่ำ เมอืงหลวงของหมูเ่กาะ

โอกินาวา ตัง้อยู่ทางตอนใตส้ดุของ ญ่ีปุ่น นาฮะ นบัเป็นเมอืงพี่นอ้งของโฮโนลลู ู

ซ่ึงเป็นเมอืงหลวงของมลรฐัฮาวายกว่าว่าได ้ดว้ยมกัจะท าใหห้ลายคนจ า

สลบักนั เพราะนอกจากจะมสีภาพากาศและลกัษณะภมูศิาสตรท์ี่เหมอืนกนั แลว้

นาฮะยงัเป็นฐานที่ตัง้ของทหารและกองก าลงัอเมริกนัประจ าประเทศญ่ีปุ่น ท าให้

ภาษาองักฤษไดถ้กูน ามาใหอ้ย่างแพร่หลายทัว่ทัง้เมอืงพอๆ กบัภาษาญ่ีปุ่นเลย

ทีเดยีว ดัง้นัน้นกัท่องเที่ยวจึงมกัจะไดร้ับการตอ้นรับอย่างนา่ทึ่ง จาก

วฒันธรรมที่หลากหลาย ทัง้แบบญ่ีปุ่น อเมริกนั และทอ้งถิน่ริวกิว ที่ผสมผสาน

กนัไดอ้ย่างลงตวั ซ่ึงเห็นไดจ้ากอาหารจานเดน่อย่าง เมนขูา้วทาโก ้ หรือซชูแิฮมสแปม ที่เหมาะส าหรับผูท้ี่ชอบลิม้ลอง

รสชาตแิปลกใหม ่หาดทรายท่ีเหยียดยาวและสวยงาม  

***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองนำฮ่ำ ไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** 

19.00 น. เลือกรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรบนเรอื    

    

  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น หรือเลอืกชมการแสดงชดุตา่งๆตามอธัยาศัย อีกทัง้สามารถจะเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ

ที่ทางเรือจดัเตรียมไวใ้หท้่านไดร้ับความส าราญเต็มที่ 

23.59 น.  เรือส าราญ DREAM CRUISESออกจากเมอืงนาฮ่า มุง่หนา้สู ่เกาะมยิาโกะจมิา ทางใตข้องเกาะหลกัในโอกินาวา 

สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น ตาม

อธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   MIYAKOJIMA , จงัหวดัโอกินำวำ ประเทศญ่ีปุ่ น  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)        

เชำ้  อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำเรอื 

หลงัอาหารเชา้ เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชม สาธิตการพบัผา้แบบญ่ีปุ่น หรือเขา้ร่วมการสอน

เตน้ร าในจงัหวะตา่งๆ อีกทัง้กจิกรรมกลางแจง้บนดาดฟ้า ฯลฯ หรือพกัผอ่นในแบบของท่านตามอธัยาศัย 

เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื   (ส ำหรบัท่ำนท่ี

ไม่ลงท่องเท่ียวท่ีฝ่ัง อิสระพกัผ่อนบนเรอืตำมอธัยำศยั) 

10.00 น.  เรือส าราญ DREAM CRUISES เทียบท่า ณ. เกาะมยิาโกะจิมา 

(Miyakojima) เกาะมยิาโกะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัท่ี สีข่อง

จงัหวดัโอกินาว่า ที่บนเกาะนีไ้มม่เีนนิเขาหรือภเูขาขนาดใหญ่ และ

พื้นที่สว่นใหญ่จะเป็นไร่ออ้ย ชายหาดคือแหลง่ท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีง

ที่สดุของมยิาโกะ ทีน่ีม่หีาดทรายที่งดงามดัง่เนรมติ เหมาะส าหรับ

การว่ายน า้หรือพกัผอ่นบนชายหาด และแนวปะการงัที่เหมาะ

ส าหรับการด าน า้ตืน้ 

***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองนำฮ่ำ ไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** 

19.00 น. เลือกรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรบนเรอื    

 

 

 

  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น หรือเลอืกชมการแสดงชดุตา่งๆตามอธัยาศัย อีกทัง้สามารถจะเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ

ที่ทางเรือจดัเตรียมไวใ้หท้่านไดร้ับความส าราญเต็มที่ 

20.00 น.  เรือส าราญ DREAM CRUISESออกจากเกาะมยิาโกะจิมา มุง่หนา้สู ่นา่นน า้สากล 

สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น ตาม

อธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ 

 

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ GENTING  DREAM        

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่าจะเป็นการ

แขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ อกีมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กบั โชว ์ 

ที่สดุแสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนคีวามวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล ในส่วนของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิง้ ก็

ยงัได ้ ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยามค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั และ 

เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระม้ือกลำงและม้ือค ่ำกบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมน ู

  สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น ตาม

อธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ  

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   ท่ำเรอืKai Tak  -  สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES 

ชว่งเวลาสดุทา้ยที่ทกุท่านจะไดด้ืม่ด า่กบักิจกรรมตา่งบนเรือ และการผกัผอ่นสดุพเิศษบนเรือส าราญ DREAM 

CRUISES  

 

 

 

 

 

 

 

18.00น.  เรอืส ำรำญ DREAM CRUISES เทียบท่ำ ท่ีท่ำเรอื Kai Tak  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

23.50 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX 761 

02.25(+1) น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

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

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลบั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ โดยสายการฮ่องกงแอรไ์ลน ์ (และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

กรุ๊ปเท่านัน้) 

2. ค่าภาษสีนามบินและ ค่าภาษีน า้มนั ณ วนัที่ 01 กมุภาพนัธ ์2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ คา่อาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรือส าราญทีเ่ป็นแบบไม่

ตอ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

 

DREAM CRUISES  

HONGKONG NAHA MIYAKOJIMA 

7 วนั 5 คืน BY HX 
BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ ท่ำนละ 37,900 

รำคำส ำหรบัท่ำนท่ี 3 37,900 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

550 HKD / PAX 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ 

2. ค่าทิปพนกังานบนเรือ 550 HKD/ท่าน 

3. ค่าทวัรล์งท่องเที่ยวตามท่าเรือตา่งๆ 

4. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบัตทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึามิ,แผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั,วาต

ภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 

วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  

ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่ง

ดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 


