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วันที ่1       ตอ้นรบัสู ่ฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-ลอ่งเรอืน่านน ้าสากล 

04.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณเคาน์เตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific เพือ่ท า
การเช็คอนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 

06.35 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX616 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองเรียบรอ้ยแลว้ สนามบินตัง้อยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงทีเ่ป็นเขต
ปลอดภาษี จงึท าใหส้นิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลายราคาถูกกว่า
ประเทศไทยอยู่มาก  เ ป็นเหตุผลที่ว่ า นักท่อง เที่ยว

หลากหลายสัญชาตเิลือกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทัง้ยังมีรา้นคา้สินคา้    

แบรนด์เนมมือสองใหท้่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็น
สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงตัวจริง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ตึก    

โอเชีย่นเทอรม์นิอล และฮาเบอร ์ซติี ้กับสนิคา้แบรนดเ์นม
ชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada, 
Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, 

Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นทีห่า้ง Toy r us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS 
Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

17.00 น. ลงทะเบยีนเพือ่เช็คอนิสูเ่รอืส าราญ Superstar Pisces ใชเ้วลาเดนิทาง จากสนามบนินานาชาติ
ฮอ่งกง มาทีท่า่เรอื โอเชีย่น เทอรม์นิอล ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ี

    (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิลงเรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

     Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui, 
                                        Kowloon,Hong Kong. 

 กอ่นเรอืจะออกจากทา่เรอืทกุทา่นเตรยีมพรอ้มซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอืตาม
กฏสากลของการล่องเรอืส าราญ  หลังจากนัน้เชญิท่านอสิระเดนิส ารวจหอ้งพักของท่าน สิง่

อ านวยความสะดวกตา่งๆ บนเรอืและ พักผอ่นตามอัธยาศัย  
19.30 น. เรือส าราญ Superstar Pisces ออกเดนิทางสู่ น่านน ้าสากล    (หลังจากเรือล่องออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีเปิดใหบ้รกิาร) 

ค ่า   รับประทานอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
                   Mariner Buffet  -  international Buffet ช ัน้ 7 

    
 

   
 
 

 
 

 
 

**หรอืหอ้งอาหารทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
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        หลังอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง Galaxy of the Stars บรเิวณชัน้ 8 

 
        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
กจิกรรมตา่งๆ บนเรอื Superstar Pisces 

 

 

           
 

                                         หลงัจากนัน้ เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
*ทา่นสามารถทราบ วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร 

Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวัน* 
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วันที ่2       กลับสู ่ฮอ่งกง-Victoria Peak-หาดรพัีลสเ์บย-์โรงงานจวิเวอรร์ี-่รา้นหยก 
- Disney’s Hollywood Hotel 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื  Ocean Terminal ฮอ่งกง ทา่นสามารถเคลยีรค์า่ใชจ้า่ยตา่งๆไดท้ี ่ 
Reception Counter ชัน้ 7 หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 
**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

น าท่านขึน้สู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมววิแสนสวยทีสุ่ดของฮ่องกง สัมผัส

บรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้
เกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮ่องกงไดท้ัง้วันซึง่ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีววิที่

สวยงามแตกต่างกันไป ววิที่มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่
กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้

ของธรุกจิ ชัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 
จากนัน้น าท่านชม หาดรพีลัสเ์บย ์(Repulse Bay)ชายหาดทีไ่ดร้ับความนิยมเป็นอย่างสงู 
ส าหรับชาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่ว บางสว่นของชายหาดแห่งนี้ถูกน าทรายมาถม เพือ่ใหเ้ป็น

ชายหาดทีดู่สวยงาม เป็นรูปจันทร์เสีย้วสวยทสีุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่ว ท าหนา้ที่ปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอ
พรจาก เจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชือ่กัน
วา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็น
เครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตวน์ าโชคอย่างป่ี
เสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง 

อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Disney’s Hollywood Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วันที ่3       ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด-์สนามบนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 (กรณีไมต่อ้งการทานอาหารเชา้ ลดทา่นละ 1,000 บาท) 
อสิระทอ่งเทีย่ว และ พักผอ่นตามอัธยาศัย รวมบัตรเขา้สวนสนุกฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์สวนสนุกแหง่นี้เป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้ม
ดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลกทีถู่กเนรมติขึน้บน
เกาะลันเตา ภายในสวนสนุกมีดินแดนทั ้งหมด 7 ธีมซึง่เต็มไปดว้ยเรื่องราวและตัวละคร

ของดสินียท์ี่คุณชืน่ชอบ รวมถงึการแสดงและความบันเทงิมากมาย รวมถงึการเปิดใหบ้รกิาร
ของ Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส าคัญตา่งๆ ทีส่มบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ยการจ าลอง

การบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอร์ราวด์ และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ที่จะท าใหคุ้ณได ้
สัมผัสกับเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกับกองก าลังทีช่ั่วรา้ยของไฮดรา้! และล่าสดุกับเครือ่ง

เลน่ "Ant-Man and the Wasp: Nano Battle!"  
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นอกจากนี้ยังมโีซนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์คอื MYSTIC POINT จัดโซน
ใหเ้ป็นลักษณะของโซนแหง่ความลกึลับและพศิวง เนน้จุดหลักทีเ่ครือ่งเล่นบา้นลกึลับทีช่ ือ่ว่า 

“MYSTIC MANOR” และ “กรซิลยี ์กัลช” GRIZZLY GULCH เปิดโลกตะวันตก ผจญภัย
หลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไมเ่หมอืนใคร กับรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “กรซิลยี ์

เมาทเ์ทน รัน อะเวย ์มายน์ คารส์ ” (Grizzly Mountain Runaway Mine Cars) เกาะใหแ้น่น
ครัง้แรกกับโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะ
ผา่นโตรกธาร ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนือค าบรรยายอกีทีห่นึ่งทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ 

TOY STORY LAND ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์กิซาร์ เมือ่เหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง!  
ปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก แลว้รว่มวิง่
ไล่งับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN) กรี๊ ด! 

สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโคสเตอร ์อารซ์ ี
เรเซอร ์(RC RACER)  
นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อันทันสมัยและสนุกสนานอกี โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส 

เอ” MAIN STREET, U.S.A. กา้วเขา้สู ่ความมีชวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิัน
ทาวน์ สนุกสนานไปกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซ ีทุกวัน โซนทีส่อง“ทูมอรโ์รว์

แลนด”์ TOMORROWLAND ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้ง
อวกาศอันมืดมดิไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เท่น” 

(HYPERSPACE MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ไดร้วมสว่น
ส าคัญต่างๆ ที่สมบูรณ์แบบของฮ่องกงดว้ยการจ าลองการบนิ การฉาย
ภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอรร์าวด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะท าใหคุ้ณ

ไดส้มัผัสกับเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกับกองก าลังทีช่ั่วรา้ยของไฮด
รา้! โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ FANTASYLAND ดืม่ด ่าไปกับโลก

แหง่เทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนิยายล่องเรอืตาม
เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการ

แสดงแบบบรอดเวย์ ที่ มิกกี้กับหนังสือนิทานวิเศษ” 
(MICKEY AND THE WONDROUS BOOK) โซนสดุทา้ย
โซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” ADVANTURELAND 

ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตืน่เตน้สัมผัสความเรา้ใจกับ
การผจญภยัในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน 

“จังเกลิ รเิวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่
นักท่องเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจทีล่่องไป
ตามแมน่ ้าสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลับทีทุ่กโคง้น ้าจะมสีิง่ลกึลับ

และสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆ รออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝูง
ชา้งทีเ่ล่นน ้าอย่างสนุกสนานตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกับสัตวป่์านานาชนิด, Tarzan’s Tree 

House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และแสงสยีามค ่าคนืกับขบวนพาเหรด Disney Paint The 
Night  
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18.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง 

21.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพ ฯ  ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX617 
23.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 

 
 

 
 

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง ** 

ก าหนดการเดินทาง  

23-25 ต.ค.62/ 13-15 พ.ย.62 /11-13 ธ.ค.62 
 
 
 

 
 

 
 

*** ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 60 HKD / ทา่น / ทรปิ*** 
แบบหอ้งพัก(บนเรอื) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
                    INSIDE                                       OCEAN VIEW 

ประเภทหอ้ง 
(บนเรอื) 

ราคาทา่นละ 

INSIDE (ไมม่หีนา้ตา่ง)    22,900.- บาท 

OCEAN VIEW(มหีนา้ตา่ง)    23,900.- บาท 
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เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใด ๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่ง

บนเรอื 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                   ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                      ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
   - หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 
หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที ยวบิน, กำรเปลี ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที ยวให้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. ในโปรแกรมเวลำที ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 1 คืน (ตำมแบบห้องพักที ท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) และห้องพักที โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวูด้ 1 คืน 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 
4. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ 
5. บัตรเข้ำสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
6. ค่ำต๋ัวเครื องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สำยกำรบินตำมที ก ำหนด 
7.ค่ำรถรับส่งสนำมบิน ตลอดจนน ำเที ยวตำมรำยกำรที ก ำหนด 
8. หัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
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อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่ำทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมเมืองต่ำงๆ ที เรือจอด (Shore Excursion) 
2. อำหำรพิเศษที ท่ำนสั งเพิ มเติมกับทำงเรือ 
3. ค่ำแพคเกจเครื องดื มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
4. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื องดื ม ฯลฯ 
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ ม 7% และภำษีหัก ณ ที จ่ำย 3% 
7. ทิปไกด์รวมคนขบัรถ ท่ำนละ 60 HKD / ท่ำน / ทริป 
8. ทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจ 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเที ยว 

2. ในกรณีที ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที ของบริษัทฯเพื อเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร

คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื องจำก รำคำโปรโมชั นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด เนื องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและ

ผู้เดินทำงอื นที เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื อน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำต๋ัวเครื องบิน ค่ำห้อง 

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื นๆ ที เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

4.3 กรณีที กองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที ระบุไว้ใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพื อกำรท่องเที ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที ยวโดยผิดกฎหมำยและใน

ขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 

4.4 เมื อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถอืว่ำ

ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 


