
 
 

 

รหัสทัวร 1902472 

ทัวรลองเรือสําราญ TKSC Star Pisces Hong Kong 3 วัน 2 คืน 

- ลองเสนทาง – ฮองกง - อาวรีพลัสเบย – เขาวิคตอเรีย – ยานจิมซาจุย 
- คาต๋ัว เครื่องบินไป-กลับ 
- คาหองพักบนเรือสําราญตาม  
- คาอาหารหองอาหารปกติ  
- กิจกรรมบนเรือสําราญ 
- คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กําหนดวันเดินทาง 
เดือน กรกฎาคม 2562  11-13 / 18-20 / 25-27 
เดือน สิงหาคม 2562  01-03 / 02-04 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 23-25 / 
29-31 /  

30 ส.ค. - 1 ก.ย. 
เดือน กันยายน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 
เดือน ตุลาคม 2562  03-05 / 17-19 
เดือน พฤศจิกายน 2562  01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 
28-30 / 

29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 
เดือน ธันวาคม 2562  13-15 

ราคาทัวร 
INSIDE OCEANVIEW พักเด่ียว 
13,999 เพ่ิม 3,000 เพ่ิม 7,900 

 
เดือน สิงหาคม 2562  10-12  
เดือน ตุลาคม 2562  21-23 / 22-24 
เดือน  ธันวาคม         2562           5-7 

ราคาทัวร 
INSIDE OCEANVIEW พักเด่ียว 
14,999 เพ่ิม 3,000 เพ่ิม 7,900 

 
ทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ **สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 

**ขออนุญาตเก็บทิปพรอมกับคาบริการทัวร** 
***หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีออกเดินทางต้ังแต 20 ทานขึ้นไป*** 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 



 
 

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมูิ – ฮองกง - อาวรีพลัสเบย – เขาวิคตอเรีย – ยาน
จิมซาจุย 

      - ทาเรือ Ocean Terminal - Star Pisces 
 
23:30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร N ช้ัน 4 ทางเขาประตู 5-

6 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินฮองกง แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ี
น่ังกอนออกเดินทาง 

02:00 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเท่ียวบินที่ HX780 
05:40 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เปน
สะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟท่ียาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่ง
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะ
ไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง  

 
หรือเท่ียวบิน 
 
02:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร N ช้ัน 4 ทางเขาประตู 5-

6 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินฮองกง แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ  คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ี
น่ังกอนออกเดินทาง 

04:40 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเท่ียวบินที่ HX762 
09:00 น. ถึงสนามบนิฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เปน
สะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึง่
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะ
ไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

อาวรีพลัสเบย 
นําทานสักการะเจาแมกวนอิมและขอพร
จากเทพเจาไซซิ ่งเอี ๊ยที ่ชายหาดนํ้าตื ้นท่ี 
อาวรีพลัสเบย ไหวพระ ขอพร องคเจาแม
กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว
ก็สมหวังกันบอยครั้ง ใหทานได รับพลัง 1 
ในจุดฮวงจุย ที่ดีที่สุดในฮองกง ศาลาแปด
เหลี่ยม หรือแมกระท่ังไดขามสะพานตออายุ ที่เช่ือวาเมื่อไดเดินขาม 1 รอบ จะตออายุไดถึง 3 
ป  
 
 



 
 

 

จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย 
จากน้ันเดินทางสู จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ท่ีมีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลิน
การถายรูป เกาะฮอ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอรร่ี ตลอดจนเกาะใหญเกาะนอยในทะเลจีนใต 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร 
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)  
จากนั้นนําทานช็อปยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หากทาน
ตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง เกาลูน ถือ
เปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงที่ทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบทุกประเภท รวมท้ัง
โรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนมมากมายจากทุกมุมโลก 
ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเป�า 
รองเทา เครื่องใชไฟฟ�า กลองดิจิตอลโทรศัพทมือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินคาแฟชั่นที่มี
เอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคากิ๊บเกมากมาย ใหไดเลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมา
มันสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเท่ียวอยางแทจริง 



 
 

 

 
จากนั้น นําทุกทาน เดินทางสู ทาเรือ Ocean Terminal เพื่อทําการเช็คอินท ขึ้นเรือ 
สําราญ Star Pisces สามารถเช็คอินทไดตั้งแตเวลา 16.00-18.00 น. (ผูโดยสารทุก
ทานจําเปนตองรวมชมการสาธิตการใชอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   19.00น.        เรือสําราญเคลื่อนออกจากทาเรือ Ocean Terminal สูนานน้ํา
สากล 

 (อาหารเยน็ สามารถเลือกรับประทานไดบนเรือสําราญ  มีใหเลือก หลากหลาย 
เมนูอาหาร นานาชาติ ใหทานไดลิ้มลอง จากน้ัน ใหทานไดอิสระ พักผอน ไปกับกิจกรรม
ตาง ๆ  บนเรือสําราญ ไมวาจะลองเตนแอโรบิค หรือ ใชบรกิารสระวายน้ํา 



 
 

 

 หรือ เขาหองพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับวา ทานไมไดพักผอนอยูบนเรือสําราญ 
วันท่ีสองของการเดินทาง   FREE DAY FOR YOU อิสระสําหรับทุกทาน – Star Pisces 

เชา  อิสระมื้อเชากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีใหเลือกหลากหลายเมนู
บนเรือสําราญ 
09.00น. เรือสําราญเทียบทาเรือ Ocean Terminal เพ่ือใหทุกทานมีเวลาอิสระชอปปم�ง 

หลังจากน้ันนําทุกทานลงจากเรือ อิสระชอปปم�งที ่ ถนนจิมซาจุย ขึ้นช่ือวามาเท่ียว
ฮองกง ส่ิงที่ไมควรพลาด คือ ช็อปปم�ง เพราะ ฮองกงถือเปนเขตปลอดภาษีและทาเรือ
น้ําลึกสําหรับขนถายสินคา นับเปนประตูสูประเทศจีน และจากจีนสูโลกก็วาได สินคา
แบรนดเนมมากมายเลยมีขายราคาไมแพงที่ฮองกง แหลงช็อปปم�งสําคัญที่ไมควรพลาด 
คือ ถนนนาธานบนฝم�งเกาลูนท่ีมียานช็อปปم�งดัง ๆ อยาง จมิซาจุย (Tsim Sha Tsui) 

FREE DAY FOR YOU (วันอิสระไมมรีถและไกดทองถิ่นบริการ) 
*** หัวหนาทัวรคอยใหคําแนะนําในการเดินทางตางๆ *** 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ทัวรเสริม 1  HONGKONG DISNEYLAND 
  ผูใหญ  ราคา 3,200 บาท  
  เด็ก  ราคา 3,000 บาท (เด็กอายุระหวาง 3 – 11 ป) 
  ( บรกิารสําหรับ 10 ทานขึ้นไป โดยมีหัวหนาทัวรเดินทางไปดวย โดยรถไฟ ) 
  บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเครื่องเลนแบบไมจํากัดจํานวนครัง้ภายในวนั 

 
 
ทัวรเสริม 2  ขึ้นกระเชา NGONG PING 360 แบบธรรมดา 
   ผูใหญ  ราคา 1,200 บาท  
   เด็ก  ราคา 1,100 บาท (เด็กอายุระหวาง 3 – 11 ป) 
   (บริการสําหรับ 10 ทานข้ึนไป โดยมีหัวหนาทัวรเดินทางไปดวย โดยรถไฟ) 



 
 

 

***อาหารเท่ียงไมรวมอยูในรายการทองเท่ียวเพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินเต็มท่ีกับโปรแกรมที่ลูกคา
เลือก*** 

 
16.00น. ลูกคาสามารถกลบัขึ้นเรือสําราญ Star Pisces อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

อิสระมื้อค่ํากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีใหเลือกหลากหลาย
เมนู 

19.00น.        เรือสําราญเคลื่อนออกจากทาเรือ Ocean Terminal สูนานน้ําสากล  
หมายเหตุ คืนวันน้ีทานจะไดรับป�ายผูกกระเป�าสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเป�าลง

จากเรือ ทานจะตองจัดกระเป�าใบใหญวางไวหนาหอง กอนเท่ียงคืน โดยแยกขาวของ
เคร่ืองใชท่ีจําเปนไวในกระเป�าเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาท่ีของเรือจะมาเก็บ
กระเป�าใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก 

วันท่ีสามของการเดินทาง      วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอรร่ี – รานปم�เซ่ียะหยก- ยานจมิซาจุย - 
สนามบิน  
                                          ฮองกง  - กรงุเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือสําราญ STAR CRUISES 
09.00น.  เรือสําราญเทียบทา ทาเรือ Ocean Terminal  

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนท่ีร่ําลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เร่ืองของกังหันลม
ที่พัดพาเอาสิ่งไมดีออกจากชีวิต เชื่อวาการหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิกผัน



 
 

 

จากรายกลายเปนดีได ทําใหวัดนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เปน
วัดเล็กๆ ที่เกาแกและไดอนุรักษไวเปนโบราณสถาน อยูทางดานหลังของเรือนใหม สวน
เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
ทานแชกง นักรบผูซ่ึงปกป�องจักรพรรดิราชองคสุดทายแหงวงคซง 

 
 
 
 
 
 
 

 
งานฮวงจุย 
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม งานฮวงจุย ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัล
อันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนําโชค จี้ แหวน กําไล สวมใสเสริมความเฮง 
ความเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงาน คาขายธุรกิจใดๆก็รุงเรืองมากมาย เดินทางไปท่ีใด
หนใดก็แคลวคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และนําทาน
ชม รานป เซี�م ่ยะหยก สัตวนําโชคลาภ
ความมั่งมี 

 
 

เท่ียง   รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
กลางวัน ณ ภัคตาคาร 
 



 
 

 

วัดหวังตาเซียน Wong Tai Sin Temple 
(หวองไทซิน) 
นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัด
หวังตาเซียน หนึ ่งในวัดที ่โดงดังที ่สุดของ
ฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัย
ไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป และ 
ของ มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่อง
ความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ 
หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเปนภาษาจีนแตจิ๋ววา “วัดหวังตาเซียน”นั้นเปน
วัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนักทองทองที่ เดินทางมาเที่ยวฮองกงโดยเฉพาะชาวไทย
เชื้อสายจีนใหความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกวารอยป ไดชื่อวาเปน  วัดที่ใครมาขอ
พรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง  
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)  
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานจิมซาจุย (Tsim 
Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หาก
ทานต องการอัพเดตเทรนด ล าส ุดของ
ฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บน
ฝم�ง เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของ
เกาะฮองกงที่ทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบ
ทุกประเภท รวมทั ้งโรงแรมนับสิบและ
หางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนดเนมมากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ 
แปลกใหม 

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสูสนามบินฮองกง 
20.40 น. เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ HX779 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ 
หรือเท่ียวบิน 
21.45 น. เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ HX761 
23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ  



 
 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขตางๆ 
โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขั้นต่ํา 20 ทานข้ึนไป 

ทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 
**ขออนุญาตเก็บทิปพรอมกับคาบริการทัวร** 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSIDE (หอ้งพกัไม่มีหนา้ต่าง) 

ประเภทหอ้งพกับนเรือสําราญ 
 

OCEAN VIEW (หอ้งพกัมีหนา้ต่าง) 



 
 

 

อัตราน้ีรวม:  
1. คาต๋ัว เครื่องบินไป-กลับ  เสนทาง กรุงเทพฯ-ฮองกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน 

ช้ันประหยดั เสนทางกรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ  
2. คาภาษีสนามบินและ คาภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หากทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิมจากวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บจากทานตามเปนจริง 
3. คาหองพักบนเรือสําราญตามแบบ ท่ีทานไดทําการจอง และ คาอาหารหองอาหารปกติ และ

กิจกรรมบนเรือสําราญท่ีเปนแบบไมตองชําระเงินเพ่ิม สวนของคาภาษีทาเรือไดรวมอยูใน
คาบรกิารทัวรแลว 

4. คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามระบุไวในรายการ (ไมสามารถคืนเปนเงินได เนื่องจากทาง บริษัทฯ 
ตองจองและ ซื้อต๋ัวลวงหนา) 

5. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ ตามกฎหมายไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม. / 
วัน  

6. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง 

7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
8. คาทิปพนักงานบนเรือสําราญ 
อัตราน้ีไมรวม :  
1. คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิ่น 1,000 บาท/ทาน(ชําระพรอมคาทัวร) 
2. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพ่ิมเติมบนเรือสําราญ 
3. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
4. คาดําเนินการทําหนังสือเดินทางหรือคาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา-ออกเมืองสําหรับ

คนตางดาว 
5. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว

เงื่อนไขการเดินทาง 
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตองแจงลวงหนา 

สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การกอวินาศภัย,
การกอจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญบริษัทฯ ขอสงวน



 
 

 

สิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผนดินไหว,
ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ 
จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงเทาน้ัน เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน,คาวางมัดจําหองพัก 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําทัวรเปนจํานวน 10,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน หลังจาก

มีการทําจองสํารองท่ีน่ังแลว 2 วันทําการ สําหรับการจองทัวรสวนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอน
เดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจาํ
ท้ังหมด 

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารชําระเงิน 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกดิความ

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

2. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียก
เก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

4. สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ทองเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งส้ิน 

5. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
 
 



 
 

 

หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

2. บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 

3. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

4. สตรีท่ีมีอายุครรภต้ังแต 24 สัปดาห ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิในการขึ้นเรือ 
 

 
โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย � เดือนนบัจากวนัที�เดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า � เดือนนบัจากวนัที�เดินทาง 
ควรรีบทําเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และส่งสําเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบริษทัฯอีกครั�ง 

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น 


