
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 สิงหำคม - 01 กนัยำยน 2562 

 

วันแรกของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - เลดี้

มาร์เก็ต - ลงเรือส าราญ - DREAM CRUISES  

 

06:00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ เคานเตอร ์D ช ัน้ 4 ทางเขา้ประตู 2 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก

แกท่า่น ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

 

08:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่TG 600 

11:45 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จุดนัดพบ

ประตทูางออก นําทา่นเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุ

ของโลกมรีะยะทาง 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 อา่วรพีลสัเบย ์

 นําท่านสักการะเจา้แม่กวนอมิและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซิง่

เอี๊ ยทีช่ายหาดน้ําตืน้ที ่อา่วรพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องค์

เจา้แมก่วนอมิ รมิหาด ทีส่ ิง่หลายๆ คนมาขอแลว้ก็สมหวังกัน

บ่อยครั ้ง ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดใน

ฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทั่งไดข้า้มสะพานต่อ

อาย ุทีเ่ชือ่วา่เมือ่ไดเ้ดนิขา้ม 1 รอบ จะตอ่อายไุดถ้งึ 3 ปี  

 

 จดุชมววิ ตอนกลางของเขาวคิตอเรยี 

 จากนัน้เดนิทางสู ่จดุชมววิ ตอนกลางของเขาวคิตอเรยี ที่

มคีวามสงู 397 เมตร เพลดิเพลนิการถา่ยรปู เกาะฮอ่งกง เกาลนู นวิเทอรเิทอรร์ี ่ตลอดจนเกาะใหญเ่กาะนอ้ย

ในทะเลจนีใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต  

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต(Ladies Market)เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market 

แบบบา้นเรา มขีองขายทุกสิง่อยา่ง เหมอืนพวกตลาด Night โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตัง้แต่แยกที่

ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถงึถนน Dundas Street ยาวประมาณ 

500 เมตร สนิคา้ทีข่ายกันจะมอียู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลียนแบบ โดยเฉพาะ

พวกตัวการต์ูนต่างๆจาก ดสินีย,์ Marvel และจากญีปุ่่ น ประเภทสนิคา้ทีข่ายกันเชน่ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า 

ตุ๊กตา ของฝาก ของทีร่ะลกึ ต่างๆ ใครตอ้งการจะซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมา

เดนิเลอืกซือ้กนัไดท้ีน่ี ่

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้ นําทกุทา่น เดนิทางสู ่ทา่เรอื Kai Tak  เพือ่ทําการเชค็อนิท ์ขึน้เรอื สําราญ DREAM CRUISES 

สามารถเชค็อนิทไ์ดต้ัง้แตเ่วลา 18.00-20.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุทา่นจําเป็นตอ้งรว่มชมการสาธติการใชอ้ปุกรณ์

ความปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉุกเฉนิ) 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสําหรับ DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 18 ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 

3,352 ท่าน มีจํานวน 1,674 หอ้ง มีจํานวนหอ้งอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 หอ้ง สวนน้ําประกอบดว้ย 

WATERSLIDES 6 ช ิน้ บนชัน้16 และชัน้ 21 รวมถงึ การเล่น ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่จํานวน 4 

เลนส ์ทีปี่นผา สนามบาสเก็ตบอล ทกุทา่นจะไดพ้บกบัเรอืสําราญลําใหม ่และขนาดใหญท่ีส่ดุในเอเชยีแปซฟิิต

ในขณะนี ้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.00 น.     เรอืส าราญเคลือ่นออกจากทา่เรอื Kai Tak  สูน่า่นน า้สากล  

 (อาหารเย็น สามารถเลอืกรับประทานไดบ้นเรอืสําราญ มใีหเ้ลอืก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาต ิใหท้า่นได ้

ลิม้ลอง จากนัน้ ใหท้า่นไดอ้สิระ พักผอ่น ไปกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนเรอืสําราญ ไมว่า่จะลองเตน้แอโรบคิ หรอื ใช ้

บรกิารสระวา่ยน้ํา หรอื เขา้หอ้งพัก ทีส่ดุแสนจะสบาย ราวกบัวา่ ทา่นไมไ่ดพั้กผอ่นอยูบ่นเรอืสําราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง   อิสระพักผ่อน หรือ เลือกท ากิจกรรมต่างๆ  บนเรือส าราญ WOLD DREAM  

 

เชา้  อสิระมือ้เชา้กบัการเลอืกรบัประทานอาหารนานาชาตทิีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายเมนบูนเรอืส าราญ 
 

 ใหทุ้กท่าน ไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทํา

กจิกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกบนเรอื ไมว่า่

จะเป็นการแขง่ขัน กฬีา การเตน้แอโรบคิ และ อืน่ ๆ อกี

มากมายที่เราขอแนะนําใหไ้ม่ควรพลาด คือ โรงละคร

ขนาดใหญ่ กับ โชว ์ทีสุ่ดแสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ สําหรับ

ท่านทีต่อ้งการ หนีความวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล 

ในสว่นของพืน้ที ่ว ิง่จ๊อกกิง้ ก็ยังได ้ดแีค่ไหน ถา้เย็นวัน

นัน้ ไดเ้ห็นพระอาทติยกํ์าลังตกลงทะเล ส่วนในยามคํ่า

คนื สําหรับนักท่องราตร ีก็มผัีบ และ เลาจน์ ใหไ้ดข้ยับ

ตัวไปตามเสยีงเพลง 

 

 

 

 



 

อสิระมือ้กลางและมือ้ค า่กบัการเลอืกรบัประทานอาหารนานาชาตทิีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายเมนู 

  ส่งทุกท่านเขา้นอน ฝันดี ราตรีสวัสดิ ์หรอื ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชญิใหคุ้ณมาลองมอง

ทอ้งฟ้าในยามคํ่าคนื ทีแ่สงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทักทายคุณ กอ่นสง่คุณเขา้หอ้งพัก ในแบบทีคุ่ณเลอืก

ใหท้กุทา่น พักผอ่น ตามอธัยาศัย หรอื จะเดนิรับลมชมทอ้งฟ้า สมัผัส ดวงดาวทีร่ายลอ้มบนดาดฟ้าเรอื  

 

วันที่สามของการเดินทาง      วัดแชกงมิว - โรงงานจิวเวลรี่ - ร้านปี่เซี่ยะหยก - ย่านจิมซาจุ่ย -  

สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ DREAM CRUISES 

09.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ทา่เรอื Kai Tak  

 

 วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) 

 วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นทีร่ํ่าลอืถงึความ

ศักดิส์ทิธิ ์เรื่องของกังหันลมทีพั่ดพาเอาสิง่ไม่ดีออกจากชวีติ 

เชือ่ว่าการหมุนกังหันกลับทศิ จะชว่ยหมุนชวีติพลกิผันจากรา้ย

กลายเป็นดีได  ้ทําใหว้ัดนี้มชี ือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหัน

ลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็น

โบราณสถาน อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่สว่นเรอืนใหมส่รา้ง

เสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึท่านแชกง นักรบผูซ้ ึง่ปกป้องจักรพรรดริาช

องคส์ดุทา้ยแหง่วงคซ์ง่ 

 

 ธรรมเนยีมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

 เมือ่เขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บ ือ้งหนา้รปูปัน้ขนาดมหมึาของทา่นแชกง 

 อธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น อยา่งมุง่ม ัน่ 

 ท าพธิหีมนุกงัหนัแหง่โชคชะตา โดยใชน้ิว้ชีห้มนุกงัหนัตามเข็มนาฬกิา 

 ถา้ชวีติในปีทีผ่า่นมาไมด่ ีใหใ้ชม้อืซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

 ถา้ชวีติดอียูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

 เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ตกีลอง อกี 3 คร ัง้ ดงัๆ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สม

ประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัหวงัตา้เซยีน Wong Tai Sin Temple (หวอ่งไทซ่นิ) 

นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีนํ่าธูป และ ของ มาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่

เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกันอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋ว่า 

“วัดหวังตา้เซยีน”นัน้เป็นวัดลัทธเิต๋าทีช่าวฮอ่งกงและนักท่องท่องที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาว

ไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มอีายุกว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสม

ปรารถนาไปเสยีทกุสิง่  



 

 

 

 

 

งานฮวงจุย้ 

จากนัน้นําท่านเยีย่มชม งานฮวงจุย้ ที่ข ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ไดรั้บรางวัลอันดับยอดเยีย่ม 

เครือ่งประดับกงัหันนําโชค จี ้แหวน กําไล สวมใสเ่สรมิความเฮง ความเจรญิรุ่งเรอืงในหนา้ทีก่ารงาน คา้ขาย

ธรุกจิใดๆก็รุง่เรอืงมากมาย เดนิทางไปทีใ่ดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย คดิหวังสิง่ใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุก

ประการ และนําทา่นชม รา้นป่ีเซีย่ะหยก สตัวนํ์าโชคลาภความมัง่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 ยา่นจมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) บรเิวณหา้ง K11  

จากน ัน้น าทา่นช็อปยา่นจมิซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝ่ังเกาลูน หากท่านตอ้งการอัพเดต

เทรนดล์่าสุดของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย บนฝ่ัง เกาลูน ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะ

ฮอ่งกงทีท่ันสมัยทีสุ่ด มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทุกประเภท รวมทัง้โรงแรมนับสบิและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่ี

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล้ําสมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไมว่่าจะเป็น 

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล โทรศัพท์มือถือ เชญิเลือกชมซือ้สนิคา้แฟชั่นที่มี

เอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามันสก์ันเลยทเีดยีว 

สวรรคข์องนักทอ่งเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

20.45 น. เหนิฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 607   

22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ    

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

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ  

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**หมายเหตุ**   การันตีขั้นต่ า ต้อง 16 ท่านขึ้นไปเท่าน้ัน 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900 บาท/ท่าน 

 

** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ  500 บาท/ท่าน ** 

**ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า** 

** ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน** 

 

อตัรานีร้วม:  

1. คา่ตั๋ว เครือ่งบนิไป-กลับ  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย (และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป

เทา่นัน้) 

2. คา่ภาษีสนามบนิและ คา่ภาษีน้ํามนั ณ วันที ่20 พฤศจกิายน 2561 หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากวันดังกลา่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเรยีกเก็บจากทา่นตามเป็นจรงิ 

3. คา่หอ้งพักบนเรอืสําราญตามแบบ ทีท่า่นไดทํ้าการจอง และ คา่อาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรอืสําราญทีเ่ป็น

แบบไมต่อ้งชําระเงนิเพิม่ สว่นของคา่ภาษีทา่เรอืไดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงนิได ้เนื่องจากทาง บรษัิทฯ ตอ้งจองและ ซือ้ตั๋ว

ลว่งหนา้) 

5. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม. / วัน  

6. คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่ว คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

8. คา่ทปิพนกังานบนเรอื 120 HKD /ทา่น /คนื  

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วัน 2 คืน  

INSIDE 

ราคาผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 17,900 



 

อตัรานีไ้มร่วม :  

1. ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท/ทา่น/ทรปิ ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

2. ภาษทีา่เรอื 1800 บาท ตอ่ทา่น 

3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิบนเรอืสําราญ 

4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 

5. คา่ดําเนนิการทําหนังสอืเดนิทางหรอืคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมอืงสําหรับคนตา่งดา้ว 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวเ้งือ่นไขการเดนิทาง 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบนิ,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่เกดิภัยพบิัตทิาง

ธรรมชาต ิอาท ิสนึาม,ิแผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบดิ,อทุกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบรษัิทฯ โดย

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเทา่นัน้ เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ,คา่วางมดัจําหอ้งพัก 

 

การช าระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําทวัรเ์ป็นจํานวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลังจากมกีารทําจองสํารองทีน่ั่ง

แลว้ 2 วันทําการ สําหรับการจองทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

2. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ 

1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

2. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

4. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกรณีอายุ

หนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทางควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 




