APRIL - JUNE 2019
By TG

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
วันที่ 4 - 10 / 18 - 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 1 - 7 / 22 - 28 มิถ ุนายน 2562
วันแรกของการเดินทาง สนามบินส ุวรรณภ ูมิ – งานฮวงจุย้ - วัดแชกงหมิว - จิมซาจุย
08.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินส ุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง

10:00 น. นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG 628
14:20 น. ถึงสนามบิ นฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก นําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพานแขวนสําหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุ ของโลกมีระยะทาง
2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศ น์
ของเกาะฮ่องกง

งานฮวงจุย้
จากนั้นนําท่า นเยี่ ยมชม งานฮวงจุย้ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ งานดี ไซน์ที่ได้รั บ รางวัล อันดับยอดเยี่ ย ม
เครื่องประดับกังหันนําโชค จี้ แหวน กําไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขาย
ธุรกิจใดๆก็ร่งุ เรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ ใจปรารถนาทุก
ประการ

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็ นที่ราํ่ ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออก
จากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทําให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็ นวัดเล็ กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลัง
ของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงท่านแช
กง นักรบผูซ้ ึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สดุ ท้ายแห่งวงค์ซ่ง

จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)

นําท่านช็อปย่าน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ง่ เกาลูนถือเป็ นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะ
ฮ่องกงที่ทนั สมัยที่สดุ มีรา้ นค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มี
สินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ลํา้ สมัยสุดๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จบั จ่าย ไม่ว่าจะเป็ น
เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มอื ถือ

20:00 น.

นําท่านชม Symphony of light เป็ นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ถกู บันทึกโดย “กินเนส
เวิล์ด เรคคอร์ด ” ซึ่ งการแสดงจะเปิ ดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่ วมด้วยการยิ งเลเซอร์ประกอบเพลงจาก
อาคารชัน้ นํากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้
นาท่านเข้าที่พกั KINGS HOTEL / SAV HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา - ลงเรือสาราญ WORLD DREAM

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ.ภัตตาคาร
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา
จากนัน้ นําท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้าง
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนัน้ เลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนัน้ เป็ นเทพเจ้าแห่ง
ความเมตตา ฉะนัน้ เมื่อใครมีทกุ ข์รอ้ นอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นนั้ ช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยัง
ขึน้ ชือ่ ในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอัง้ เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํ หรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดง
ไว้ให้ผมู้ าขอพร เมือ่ สักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาํ ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตาม
เข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซึ่งภายในซองจะมีจาํ นวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้า
หากเราประสพความสําเร็จเมือ่ มีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและ
นักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี
เพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง

จากนัน้ นําทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak เพื่อทําการเช็คอินท์ ขึน้ เรือสําราญ WORLD DREAM (ผูโ้ ดยสารทุก
ข้อมูลสาหรับ DREAM CRUISE เป็ นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชัน้ รองรับผูโ้ ดยสารได้ทงั้ หมด 3,352 ท่าน มี
จานวน 1,674 ห้อง มี จานวนห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้าประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชัน้ 16
และ ชัน้ 21 รวมถึง การเล่น ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจานวน 4 เลนส์ ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ท ุกท่านจะได้พบกับ
เรือสาราญลาใหม่ และขนาดใหญ่ที่ส ุดในเอเชียแปซิฟิตในขณะนี้

ท่านจําเป็ นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อปุ กรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉกุ เฉิน)
13.00น.

เรือสาราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Kai Tak สูน่ ่านน้าสากล
(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือสําราญ มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ ให้ท่านได้ลมิ้ ลอง
จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสําราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการสระว่ายนํา้
หรือ เข้าห้องพัก ที่สดุ แสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พกั ผ่อนอยู่บนเรือสําราญ
อิสระมื้อค่ากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนู

วันที่สามของการเดินทาง

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทากิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสาราญ WOLD DREAM

ให้ทกุ ท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนําให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สดุ
แสน จะตืน่ ตา ตืน่ ใจ สําหรับท่านที่ตอ้ งการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยงั ได้ ดีแค่
ไหน ถ้าเย็นวันนัน้ ได้เห็นพระอาทิตย์กาํ ลังตกลงทะเล ส่วนในยามคํา่ คืน สําหรับนักท่องราตรี ก็มีผบั และ เลาจน์ ให้ได้ขยับ
ตัวไปตามเสียงเพลง

วันที่สี่ของการเดินทาง

โอกินาว่า (นาฮา) ประเทศญี่ป่ นุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือสาราญ WORLD DREAM

15.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ท่ าเรื อ นาฮ่าประเทศญี่ ปุ่น นาฮ่าเป็ นเมืองหลวงและเมือ งที่มีขนาดใหญ่ ที่สดุ ของโอกิน าว่า เป็ น
ศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ตา่ งๆ
วันนี้เรือจะล่องอย่างช้าๆในน่านน้าสากลเต็มวันเพื่อให้ท่านได้สน ุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือตลอด
ทัง้ วันไม่ว่าจะเป้นร้านค้าปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ่ายเอ็นเตอร์เทรนต่างๆ ท่านสามารถด ู
ตารางกิจกรรมต่างๆได้ในตารางกิจกรรมที่ท่านได้รบั ที่หอ้ งพักของท่าน
หรือ ล ูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมจากทางเรือ หรือสามารถท่องเที่ยวประเทศญี่ป่ นได้
ุ อย่างอิสระ แต่ล ูกค้า
จะต้องเดินทางมาขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่า อย่างต่า 1 ชัว่ โมงครึง่
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนา
เซะนะกะจิมะ อ ุมิคะจิ เทอเรส (Senagajima Umikaji Terrace) มอลล์เล็กๆ บนเกาะเซะนะกะจิมะ ตัวอาคาร
และกําแพงสีขาวกับฉากหลังเป็ นท้องฟ้าและนํา้ ทะเลทําให้ได้รับบรรยากาศสบาย ๆ แบบรีสอร์ทตากอากาศ กว่า 30
ร้านค้าและร้านอาหารที่คดั สรรมาเฉพาะ มีตงั้ แต่รา้ นขายเครื่องประดับและของที่ระลึกพื้นเมือง ร้านขายผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้จากโอกินาวะ รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย ที่เหมาะแก่การนัง่ ชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล พร้อมจิบค็อกเทล
แก้กระหายไปพร้อมกัน

ถนนโคค ุไซ ถนนหลักของเมืองนาฮะที่ใครก็ตอ้ งมาเยือนเมื่อมาเที่ยวโอกินาวา ถนนโคคุไซได้รับการขนาน
นามว่าเป็ น “1 ไมล์มหัศจรรย์“ (ซึ่งเป็ นการเล่นคําของ Mile > Miracle) บนถนนแห่งนีม้ รี า้ นค้ามากมายเรียงรายตลอด
เส้นทาง ซึ่งมีตงั้ แต่รา้ นของฝาก ร้านอาหารโอกินาวา บาร์ คลับ คาเฟ่ และ ร้านขายของเก่าบนถนนแห่งนี้ที่ให้คณ
ุ ได้
สัมผัสและเพลิดเพลินเป็ นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร นอกจากนัน้ ยังมีรา้ นแนะนําของคนท้องถิ่นตามซอกซอย
ใกล้เคียงอีกมากมาย

24.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น

วันที่หา้ ของการเดินทาง

มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ป่ นุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือสาราญ WORLD DREAM

10.00 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิมา่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนีเ้ ป็ นอีกสถานที่ที่มชี อื่ เสียงโด่งดังเรื่องชายหาดสะอาดตา
ลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สดุ ของเกาะ โดยมี
อากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชืน้ ทัง้ ปี

วันนีเ้ รือจะล่องอย่างช้าๆในน่านนํา้ สากลเต็มวันเพื่อให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือตลอดทัง้ วัน
ไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ่ ายเอ็นเตอร์เทรนต่างๆ ท่านสามารถดูตารางกิจกรรม
ต่างๆได้ในตารางกิจกรรมที่ท่านได้รับที่หอ้ งพักของท่าน
หรือ ลกู ค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมจากทางเรือ หรือสามารถท่ องเที่ ยวประเทศญี่ ป่ นได้
ุ อย่างอิ สระ แต่ลกู ค้า
จะต้องเดินทางมาขึน้ เรือก่อนเรือออกจากท่า อย่างตํา่ 1 ชัว่ โมงครึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนา

หาดโยนาฮามาเอะฮามะ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของมิยาโกะ-จิมะ หาดทรายขาว นํา้
ทะเลใส แสงแดดสว่างจ้า คลืน่ บางเบา และเส้นขอบฟ้าที่ยาวสุดลุกหูลกู ตา ทิวทัศน์ที่นสี่ วยงามไม่มอี ะไรขวางกั้น อากาศ
ปลอดโปร่ง และมองเห็นสะพานคุริมะได้ ผูค้ นยกย่องให้ เป็ นชายหาดที่สวยที่สดุ ของชายทะเลตะวันออก

แหลมฮิ กาชิ เฮ็ นนะซากิ (Higashi Hennazaki) เป็ นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลราว 2 กิโ ลเมตร อยู่ทิศ ตะวัน ออก
เฉีย งใต้ส ดุ ของเกาะมิย าโกะจิม ะ ได้รับ เลือ กเป็ นสถานที่ช มทัศ นีย ภาพอัน งดงามของชาติเ มื่อ ปี 2007ความงดงามราว
ภาพศิ ลปะของนํา้ ทะเลสีเขีย วมรกต แหลมที่เ ต็ ม ไปด้วยสีเ ขีย วขจีแ ละประภาคารสีข าว ถ่า ยรูป จากมุม ไหนก็ ด สู วยงามลง
ตัวไปเสียหมด หิ นผาที่ กระจายอยู่เกิดจากหิ นปู นริ วกิว ก็ เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด

 SHIGIRA LIFE OCEAN SKY
นัง่ ชมวิวและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดชืน่
 AEON MAXVALU SHOPPING
อิสระช้อปปิ้ ง สามารถเลือกสินค้าที่ท่านสนใจได้อย่างอิสระ

20.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่หอ้ งอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่านตาม
เวลาจองของท่านว่าจะเป็ นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนัน้ ดูการแสดงโชว์ที่หอ้ งโชว์หลักชัน้ 7 ซึ่งจะโชว์สอง
รอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทากิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสาราญ WOLD DREAM

รับประทานอาหารเช้าบนเรือสาราญ WORLD DREAM
ให้ทกุ ท่าน ได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็ น
การแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนําให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่
กับ โชว์ ที่สดุ แสน จะตืน่ ตา ตืน่ ใจ สําหรับท่านที่ตอ้ งการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่
วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็ นวันนั้น ได้เห็ นพระอาทิตย์กาํ ลังตกลงทะเล ส่วนในยามคํ่าคืน สําหรับนักท่อง
ราตรี ก็มผี บั และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง

**ทางเรือจะมีเอกสารแจ้ง สถานที่และเวลาที่หอ้ งพักของท่านเพื่อให้ท่านไปรับหนังสือเดินทางคืน**
20.00 น.

เรือจะมีแท็กกระเป๋ าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป่ าเดินทางของท่านวางไว้หน้า
ห้องเพื่อให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึน้ ( สิง่ ของที่ท่านจําเป็ นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋ าถือ ) **
ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋ าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จาํ เป็ นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฮ่องกง – กร ุงเทพฯ

ให้ทกุ ท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็ น
การแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนําให้ไม่ควรพลาด

17.30 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตัก๊ หลังจากท ุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
เดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนัน้ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ได้เวลานัดหมายนาท ุกท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮ่องกง
20.45น.

เหิรฟ้ากลับกร ุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ TG607

22.40น.

เดินทางถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

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

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HONGKONG – JAPAN
DREAM CRUISES
7 วัน 6 คืน

ราคาผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-4 ท่าน

INSIDE

27,900

BALCONY

35,900

อัตรานี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีนาํ้ มัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็ นจริง
3. ค่าห้องพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ท่านได้ทาํ การจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญทีเ่ ป็ นแบบไม่ตอ้ ง
ชําระเงินเพิม่ ส่วนของค่าภาษีทา่ เรือได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์แล้ว
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนือ่ งจากทาง บริษทั ฯ ต้องจองและ ซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
5. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม. / วัน
6. ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาํ เที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมบนเรือสําราญ
ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงือ่ นไขการเดินทาง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่า Port Charge 6,500 บาท และค่า Service Charge บนเรือ 120 HKD /คืน (รวมทัง้ หมด 5 คืน)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,
อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริงเท่านั้น
เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน,ค่าวางมัดจําห้องพัก

การชาระเงิน
 ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําทัวร์เป็ นจํานวน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทําจองสํารองที่นงั ่ แล้ว 2 วัน
ทําการ สําหรับการจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดหลังการชําระเงินค่ามัดจําไม่เกิน 7 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระเงิน
1. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหต ุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
3. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
4. สตรีที่มอี ายุครรภ์ตงั้ แต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิใ์ นการขึน้ เรือ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

