
  

www.thaicruiseholiday.com         หนา้ 1 

ล่องเรือส ำรำญสุดหรู  Costa Victoria 
ฮ่องกง – ญีปุ่่น – ฮ่องกง 6 วนั 5 คนื 

 โดยสำยกำรบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX 
ก ำหนดกำรเดินทำง   22-27 มถุินำยน 2559/27 มถุินำยน-2กรกฎำคม 2559 

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  – หวงัต้ำเซียน - ท่ำเรือ      (L/D) 
05.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หนา้เคาน์เตอร์สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ประตู 6 แถว N โดย

มีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการดา้นเอกสารแก่ท่าน 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยเท่ียวบินท่ี HX768   
11.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยแีละ

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
                     หลงัรับประทานอาหารสู่ เกาะฮ่องกง รถโคช้สู่เกาะฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง น าท่าน

เท่ียวเกาะฮ่องกง นมสัการเทพเจา้ หวองไตซิ้น หรือตามท่ีคนไทยเรียกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจีน
แตจ๋ิ้ววา่ “วดัหวงัต้ำเซียน” นั้นเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องท่ีเดินทางมาเท่ียวฮ่องกง
โดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความศรัทธากนัมาก วดัน้ีมีอายกุวา่ร้อยปีและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีใคร
มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกส่ิงพาท่านชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีมีช่ือเสียงมากของฮ่องกง
ในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัแบบต่างๆ มากมาย จากนั้นให้ท่าน  สมควรแก่เวลาน าทุกท่าน
เดินทางต่อ สู่ท่าเรือ 

17.00 น.       ลงทะเบียนและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฮ่องกง ข้ึนสู่เรือส าราญ Costa Victoria จากนั้นอิสระเดิน 
                     เท่ียวชม และส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกบนเรือตามอธัยาศยั พร้อมทั้งรับชมการสาธิต การใช ้
                     อุปกรณ์ช่วยชีวติต่างๆ โดยเจา้หนา้ทีมงาน ของเรือ 
18.30 น. บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
                      5 Restaurants:   
                      
                      
                     หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัเส่วนตวัของท่าน 
21.00 น.       ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะ โอกินาวา่ ประเทศญ่ีปุ่น 
23.30 น. บริการอาหารม้ือดึกเพื่อใหท้่านไดห้ลบัสบาย ณ หอ้งอาหาร 
   
วนัทีส่องของกำรเดินทำง          น่ำนน ำ้สำกล                                                           (B/L/D/Supper) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 
                  5 Restaurants:   
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                     Restaurant 
        อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลงักายรับ

อรุณด้วยการ   จ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง 
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถพลิดเพลินไปกบัการเลือก
ชม เลือกซ้ือ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ  ท่ี ร้าน  Duty Free บนเรือส าราญ  COSTA 
VICTORIA ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง  Casino บนเรือส าราญฯสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ 
                  5 Restaurants:   
                      
                      
บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ COSTA 

VICTORIA ตามอัธ ย าศัย  อ าทิ   The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & 
Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ  Super Karaoke ที่  Rock Star 
Disco                       

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VISCORIA 
                  5 Restaurants:   
                      
                     rant 
                      หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัเส่วนตวัของท่าน 
23.30 น. บริการอาหารม้ือดึกเพื่อใหท้่านไดห้ลบัสบาย ณ หอ้งอาหาร     
    
***ท่านสามารถตรวจหาสถานท่ี ท่ีจดักิจกรรมต่างๆมากมาย ท่ีท่านสนใจพร้อมตารางเวลา 
 ไดจ้ากเอกสาร Navigator ท่ีจะจดัส่งใหถึ้งหอ้งของท่าน...ทุกวนั*** 
 
วนัสำมของกำรเดินทำง                    อชิิกำก ิ                                                           (B/L/D/Supper)                                              
เชา้ อรุณสวสัด์ิยามเช้า เชิญท่านออกก าลงักายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อมสูดโอโซลบริสุทธิ ด้วยการวิ่ง

จอ๊กก้ิง เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
                     5 Restaurants:   
                      
                      
09.00 น.       จอดเทียบท่า ณ.เกำะอิชิงำกิ เป็นเกาะใหญ่อนัดับท่ีสองในบรรดาเกาะในหมู่  เกาะยาเอะยามะ มี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 80,000 คนเพียงเท่านั้น เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เน่ืองจากมีท่าเทียบเรือน ้าลึก 
จึงเสมือนเป็นประตูหน้าด่านทางตะวนัตกเพื่อเขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่
ชาวญ่ีปุ่นเองก็ช่ืนชอบนิยมมาท่องเท่ียวกนัมาก…น าคณะเท่ียวชมตวัเมือง ท่ีท่านจะสัมผสัไดถึ้งกล่ิน
อายวฒันธรรมดัง่เดิมของญ่ีปุ่นแท้ๆ ..แล้วน าคณะเท่ียวชม  Ishigaki Island Limestone Cave 
ถ ้ำอิชิคำจิมำ เป็นถ ้ าหินปูนเก่าแก่นับพนัปีจึงสะสมความงดงามของหินงอกหินยอยมากมาย ให้
ท่านได้อิสระกบัจินตนาการภายในถ ้ า น าคณะเท่ียวชม    Torinji Temple วดัท่ีสร้างข้ึนใน คศ.
1614 วดัน้ีมีความโดดเด่นอยูท่ี่รูปป้ันเทพ 2 องค ์ตั้งอยูท่างเขา้หลกัของวดั ซ่ึงโดดเด่นในดา้นท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น น าท่านชอปป้ิง Aeon Ishigaki เพื่อ
ส ารวจตลาดและเขา้ถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่อง ชาวญ่ึปุ่นแทว้า่นิยมอุปโภคและบริโภคแบบใด 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย                น าคณะน าท่านชอปป้ิง Aeon Ishigaki เพื่อส ารวจตลาดและเขา้ถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่อง  
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                      ชาวญ่ึปุ่นแทว้า่นิยมอุปโภคและบริโภคแบบใด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือ 
                      ***  ส ำหรับท่ำนทีต้่องกำรพกัผ่อนสนใจหรือกจิกรรมบนเรือ กส็ำมำรถเลอืก สนุกสนำน 
                    กบักจิกรรมต่ำงๆบนเรือตำมอธัยำศัย อำหำรกลำงวนัท่ำน สำมำรถเลอืกรับประทำนได้ที่ 
                    ห้องอำหำรของเรือ ตำมเวลำทีร่ะบุ ***  
18.00 น.        ออกจากเกาะอิชิงากิ เดินทางมุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญ่ีปุ่น   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VISCORIA 
                   5 Restaurants:   
                      
                     urant 
 
                  หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัเส่วนตวัของท่าน 
23.30 น. บริการอาหารม้ือดึกเพื่อใหท้่านไดห้ลบัสบาย ณ หอ้งอาหาร     
    
***ท่านสามารถตรวจหาสถานท่ี ท่ีจดักิจกรรมต่างๆมากมาย ท่ีท่านสนใจพร้อมตารางเวลา 
 ไดจ้ากเอกสาร Navigator ท่ีจะจดัส่งใหถึ้งหอ้งของท่าน...ทุกวนั*** 
 
วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง                นำฮ่ำ                                                                  (B/L/D/Supper) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ ท่ีมีใหท้่านเลือก 
                      5 Restaurants:   
                      
                      
 หลงัอาหารเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆบนเรือ   เขา้ร่วมการสันทนาการต่างๆ...หรือพกัผอ่นในแบบ

ของท่านตามอธัยาศยั 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ.เกำะนำฮ่ำ เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโอกินาวา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องญ่ีปุ่น    
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมถ่ายรูปคู่กบั ประตูชูเรอมิอน ของปราสาทชูริโจ ท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่แทนของเดิมท่ีถูก

ท าลายลง ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของโอกินาว่าจนถูกเลือกน าไป
บรรจุลง อยูห่ลงัธนบตัร 2,000 เยน ท่ีออกในปี 2000 เพื่อร าลึกถึงการจดัประชุมสุดยอด G8 คร้ังท่ี 26 
ท่ีจดัข้ึนในโอกินาวา่ แลว้น าท่านชม ปรำสำทชูริโจ เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชาวริว
กิว(แท้ๆ) และเป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ชเอ็ง ในสมยัราชวงศ์โช สร้างในปี คศ. 1237 ระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองทพั สัมพนัธมิตรสามารถยกพลข้ึนบกท่ีโอกินาวา่ และปราสาทถูกท าลาย
ลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียง ก าแพงปราสาทเพียงไม่ก่ีส่วนจนเม่ือในปี 1992 จึงได้มีการก่อสร้าง
ปราสาทชูริโจข้ึนมาใหม่ ใหมี้โครงสร้างลกัษณะ 

  เดิม โดยอา้งอิงจาก  ภาพถ่ายในอดีต บนัทึกทางประวติัศาสตร์ และความทรงจ าของผูอ้ยู่อาศยัใน
แถบนั้น และในปี คศ. 2000 ปราสาทแห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัโบราณสถานอ่ืนๆ 
ในเกาะ โอกินาวา่ จากนั้นน าท่านสู่ ห้ำงอำชิบิน่ำ เอ้ำท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
ของ โอกินาว่า มีสินคา้แบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซ้ือ ของดีของแท ้ราคาถูก เช่น 
Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ 

12.30 น. รับประทานอาหาร ณ.ภตัรคารทอ้งถ่ิน 
13.30 น. น าท่านสู่ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายท่ีได้รับการบูรณะ ภายหลงั 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนักลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปป้ิงจนได้รับ
ฉายาวา่“The Miracle Mile” เพราะแมจ้ะเป็นถนนสายสั้นๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลบัคึกคกัไปดว้ยผูค้น 
เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านคา้นับพนัร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม ร้านขาย
ของท่ีระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกบัการช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเป็นท่ี
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ระลึก อาทิ สิงโตคู่ชิสะสัญลกัษณ์เมืองโอกินาวา  ขนมญ่ีปุ่นท่ีมีบรรจุภณัฑ์สวยงามแบบ ญ่ีปุ่น เป็น
ตน้  

                     ***  ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักผ่อนสนใจหรือกจิกรรมบนเรือ กส็ำมำรถเลอืกสนุกสนำน
กบักิจกรรมต่ำงๆบนเรือตำมอัธยำศัย อำหำรกลำงวันท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนได้ที่
ห้องอำหำรของเรือ ตำมเวลำทีร่ะบุ *** 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ    
17.00 น.  เรือออกเดินทางกลบัสู่ น่ำนน ำ้สำกล   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VISCORIA 
                    
 
5 Restaurants:   
                      
                      
  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอธัยาศยั หรือ เพลิดเพลินกบักิจกรรม

ต่างๆ ท่ีทางเรือจดัเตรียมไวค้อยท่าน 
23.30 น.  บริการอาหารม้ือดึก ณ หอ้งอาหาร 
                      จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีห้่ำของกำรเดินทำง         น่ำนน ำ้สำกล                                                               (B/L/D/Supper) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 
                   5 Restaurants:   
                      
                      
 

อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงักายรับ
อรุณด้วยการ   จ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง 
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถพลิดเพลินไปกบัการเลือก
ชม เลือกซ้ือ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ  ท่ี ร้าน  Duty Free บนเรือส าราญ  COSTA 
VICTORIA ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง  Casino บนเรือส าราญฯสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ 
                   5 Restaurants:   
                      
                      
 
บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ COSTA 

VICTORIA ตามอัธ ย าศัย  อ าทิ   The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & 
Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ  Super Karaoke ที่  Rock Star 
Disco                       

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VISCORIA 
                   5 Restaurants:   
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                     uran 
                  หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัเส่วนตวัของท่าน 
23.30 น. บริการอาหารม้ือดึกเพื่อใหท้่านไดห้ลบัสบาย ณ หอ้งอาหาร     
    
***ท่านสามารถตรวจหาสถานท่ี ท่ีจดักิจกรรมต่างๆมากมาย ท่ีท่านสนใจพร้อมตารางเวลา 
 ไดจ้ากเอกสาร Navigator ท่ีจะจดัส่งใหถึ้งหอ้งของท่าน...ทุกวนั*** 
 
วนัทีห่กของกำรเดินทำง       ฮ่องกง – อสิระชอปป้ิงนำธำน – กรุงเทพฯ                                 (B/L/-) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
                   5 Restaurants:   
                      
                      
 
  หลังอาหารอิสระพกัผ่อนหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ 

อาทิว่ายน ้ าท่ีสระว่ายน ้ า หรือเลือกพกัผ่อนในรูปแบบของท่านตาม
อธัยาศยั ไม่ควรพลาดท่ีจะแวะชม และเลือกซ้ือภาพถ่ายส่วนตวัท่านท่ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือ 
                   5 Restaurants:   
                      
                      
13.00 น.       จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ   ฮ่องกง  
บ่าย เตม็อ่ิมกบัความสุขสนุกสนานกบัช๊อปป้ิงถนน  อิสระตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ อาทิ

เช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เข็มขดั, น ้าหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดังต่างๆ ทั้ง 

ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, GIODANO ฯลฯ 
 จากนั้นเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  Chek Lap Kok   
18.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX-765  
19.50 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะอย่ำงต ่ำ 20 ท่ำน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่  หอ้งมีหนา้ต่าง 49,999.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่  หอ้งมีระเบียง 55,000.- บาท 
  
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าท่ีพกับนเรือ หอ้งละ 2 ท่าน 4 คืน(ตามหอ้งท่ีท่านเลือก) 
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม, ทวัร์รอบเกาะอิชิกากิ, เกาะนาฮ่า และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
•  หวัหนา้ทวัร์จากทางบริษทั คอยอ านวยความสะดวกแก่คณะเดินทางตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยในวงเงิน 

500,000.- บาท  
• น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม กรณีน ้าหนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเกบ็เงินเพิ่ม 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
•  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรับ สาหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้ 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
•  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถตลอดการเดินทาง  
 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน  
• กรุณายนืยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาอีเมลห์นา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทางเพื่อ
ท าการจองท่ีนัง่  

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  
 
หมำยเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการน าส่ิงของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้ งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 


