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กับสายการบิน CATHAY PACIFIC หน่ึงในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 

บินไฟล์ทเช้ากลับค ่า เท่ียวคุ้มสุดๆ 

**มีหัวหน้าทัวร์ดแูลตลอดการเดินทาง** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

ฮ่ อ งกง– ล่ อ ง น่ านน า้ - ไห ว้พระ  

16,900.-  

เดนิทาง 27-29 ต.ค. /20-22 พ.ย. / 11-13 ธ.ค.62         

ล่องเรือส าราญ+ไหว้พระ 
ช้อปป้ิงถนนนาธาน 
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04.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณเคาน์เตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific เพือ่ท า

การเช็คอนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 
08.25 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX700 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองเรียบรอ้ยแลว้ สนามบินตัง้อยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง
ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che 
Kung Temple) วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชาน

เมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปี ใน
สมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้น

ของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง 
และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด 

 จากน าท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วดัหวงัตา้

เซยีน (Wong Tai Sin Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 
เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวัดที่

มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัย
โบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่ และหลังคาสทีองเหลืองอร่าม รวมทัง้ซุม้ประตูทางเขา้ที่
ยิง่ใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ไดร้ับอิทธพิลมาจากลัทธเิต๋า 

ศาสนาพทุธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหว ้
เพราะเชือ่วา่พระหวังตา้เซยีนนี้มคีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่

ไดก็้จะสมปรารถนาทกุประการ และมคีวามแมน่ย าในเรือ่ง
ของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย จงึท าใหวั้ดแห่งนี้มชี ือ่เสยีง

โด่งดังขึ้นมา พระหวังตา้เซียนหรือที่รูจั้กกันในชื่อฮวง
ชปิูง เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืง
จนีมาเผือ่แผศ่าสนาในฮอ่งกง และสรา้งวัดแหง่นี้ขึน้มา 

 
 จากนัน้ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืโอเชีย่น เทอรม์นิอล 

17.00 น. ลงทะเบยีนเพือ่เช็คอนิสูเ่รอืส าราญ Superstar Pisces  
    (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิลงเรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

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

              22.3 North(Latitude) 

                                114.2 East(Longitude) 
 

กอ่นเรอืจะออกจากทา่เรอืทุกท่านเตรยีมพรอ้มซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอืตาม
กฏสากลของการล่องเรอืส าราญ  หลังจากนัน้เชญิท่านอสิระเดนิส ารวจหอ้งพักของท่าน สิง่
อ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรอืและ พักผอ่นตามอัธยาศัย  

19.30 น. เรือส าราญ Superstar Pisces ออกเดนิทางสู่ น่านน ้าสากล    (หลังจากเรือล่องออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 

ค ่า   รับประทานอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชัน้ 7 

 
 

วันที ่1    ฮอ่งกง-วัดแชกงหมวิ-วัดหวังตา้เซยีน-ทา่เรอื Ocean terminal-ลอ่งน่านน ้าสากล 
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**หรอืหอ้งอาหารทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

        หลังอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง Galaxy of the Stars บรเิวณชัน้ 8 
 

        
 

กจิกรรมตา่งๆบนเรอื SuperStar Pisces 
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                                         หลงัจากนัน้ เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
     

 

 
*ทา่นสามารถทราบ วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร 

Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวัน* 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

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

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)ชายหาดทีไ่ดร้ับความนิยมเป็นอย่างสูง 
ส าหรับชาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่ว บางสว่นของชายหาดแห่งนี้ถูกน าทรายมาถม เพือ่ใหเ้ป็น

ชายหาดทีดู่สวยงาม เป็นรูปจันทร์เสีย้วสวยทสีุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่ว ท าหนา้ที่ปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู ่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอ
พรจาก เจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชือ่กัน

วา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
   
 

 
 

 
 
 

 
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 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็น
วัดเจา้แม่กวนอมิที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความ

เมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun 
Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่

ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมา
บชูาขอพรกันแน่นวัด 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า น าทา่น ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง กลางแจง้ ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน
โลก (Symphony of Lights) ไดช้ือ่ว่าเป็นการแสดงแสงสเีสยีง

กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุซึง่บันทกึโดย Guinness World Records การ

วันที ่ 2     กลับสู ่ฮอ่งกง- VICTORIA PEAK-หาดรพีลัสเ์บย-์โรงงานจวิเวอรร์ี-่รา้นหยก 

                    -วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า-Symphony of light 

 
 

) 
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แสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารชัน้น าทีอ่ยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูนการแสดงจะมกีารยงิ
แสง Laser และไฟตา่งๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค ่าๆ ของอา่วฮอ่งกง แสงไฟทีก่ระทบจาก

น ้าในอา่วทีม่เีรอืวิง่ผา่นไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ
 ทีพั่ก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (ติม่ซ า) 

 ใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังอันดับหนึ่งของ
ฮ่องกงทีเ่ป็นเขตปลอดภาษี จงึท าใหส้นิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่

มาก เป็นเหตผุลทีว่า่นักทอ่งเทีย่วหลากหลายสญัชาตเิลอืกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 
ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทัง้ยังมีรา้นคา้สนิคา้แบรนด์เนมมือสองใหท้่านเลือกชมอีก
มากมาย ถอืเป็นสวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงตัวจรงิ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีต่กึโอเชีย่นเทอรม์นิอล 

และฮาเบอร์ ซติี้ กับสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ เช่น 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 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
17.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิ Chek Lap Kok 

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

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที ่ 3     อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
 

) 
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** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 
ก าหนดการเดนิทาง  
27-29 ตลุาคม 2562  

20-22 พฤศจกิายน 2562 
11-13 ธนัวาคม 2562 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

*** ไมร่วมทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 60 HKD / ทา่น / ทรปิ*** 
 
 

แบบหอ้งพัก(บนเรอื) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

       
                    INSIDE                                       OCEAN VIEW 
 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

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) 

ประเภทหอ้ง 
(บนเรอื) 

ราคาทา่นละ 

INSIDE (ไมม่หีนา้ตา่ง) 
 

   16,900.- บาท 

OCEAN VIEW(มหีนา้ตา่ง) 
 

  17,900.- บาท 
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                                  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 
 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูมี้ครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึน้เรอื 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอืยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

อัตราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 1 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) และห้องพักท่ีฮ่องกง 1 คืน 

2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรอื 

4. ค่าทิปพนักงานบนเรอืส าราญ 

5. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินตามท่ีก าหนด 

6. หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

7 .ค่ารถรบัส่งสนามบิน ตลอดจนน าเท่ียวตามรายการท่ีก าหนด 

อัตราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าทัวร์เสรมิบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรอืจอด (Shore Excursion) 

2. อาหารพิเศษท่ีท่านส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

3. ค่าแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

5. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
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6. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

7. ทิปไกด์รวมคนขบัรถ ท่านละ 60 HKD / ท่าน / ทริป 

8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ 

เงื่อนไขการใช้บรกิาร 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรอืส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรบัส่งน าเท่ียว 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่

กรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3. การช าระค่าบรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงนิ 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

4.2 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 

ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณี

ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรอื เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนนุให้ลูกค้าเดินทางเขา้ประเทศท่องเท่ียวโดยผิด

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทกุท่าน

ต้องผา่นการตรวจคนเขา้เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ

ใดๆ ได้ท้ังส้ิน 

4.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดินทาง พรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


