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ฮอ่งกง- ชอ้ปป้ิงโอเชีย่นเทอรม์ินอลถนน

นาธาน วดัแชกง วดัหวังตา้เซียน 

 มาเกา๊- วดัอามา่-เจา้แมก่วนอิมริมทะเล-

โบสถเ์ซ็นตพ์อล-เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น 

ก ำหนดกำรเดินทำง   

    30 มีค.-2 เมย. 20-23 เมย. 2560
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วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า -เวเนเช่ียน  

08:30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินแอร์มาเก๊า (NX) 

11:50 น.  เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที ่NX 885 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

15:35 น. ถึงสนามมาเก๊า   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเขา้ท่ีพกั Regency Hotel  
                        จากนั้นน าท่านไปแลว้น าท่านชมโรงแรมหรูหราระดบั 6 ดาว เดอะเวเนเชียนท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม แบบบา

รอคธีม เป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ช้อปป้ิงกว่า 350 ร้าน มีทั้ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยงัมีสปาหรูหราให้ท่านเลือกใช้
บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกว่า 1,000 ท่ีนัง่ภายในมีเน้ือท่ี
กวา้งขวางท่ีสามารถใช้ในการจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถ
ล่องเรือกอนโดล่าซ่ึงมีฝืพายท่ีสามารถขบัร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยงั
บรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท่ี้น่ีอาทิเช่น coach เป็นตน้และ
ภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดให้ท่านไดช่ื้นชมอนัตระการตา
ใหท้่านไดส้ัมผสัเมืองเวนิสท่ียกมาตั้งใจกลางโรงแรม ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคเรามีคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชีย  ให้ท่านไดล้องเส่ียงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน เพื่อความสะดวกให้ท่านกลบัท่ีพกัเองโดยการนัง่
แทก็ซ่ีซ่ึงนัง่ไดค้นัละ 4-5 ท่าน ราคาประมาณ 25-30 เหรียญมาเก๊า 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่าแบบบุปเฟท์นานาชาติ ณ ห้องอาหารแบมบู ในเวเนเช่ียน 

วนัทีส่อง        มาเก๊า- วดัอาม่า-เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์พอล-ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง           
เชา้                 รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านนมสัการ วดัอาม่า ( A-Ma Temple)   เป็นวดัท่ีสวยงามและ

มีชือเสียงท่ีสุดในมาเก๊า  ภายในวดัประกอบดว้ยศาลา 4 ชั้น   มีทางแห่งสายลม 
(Winding Paths)  และประตูพระจนัทร์ ลทัธิเต๋า และ เจา้แม่กวนอิม บริเวณ
ทางเขา้มีกอ้นหินใหญ่ท่ีสลกัรูปเรือส าเภา  จากนั้น น าท่านชมชม เจ้าแม่กวนอมิ
ริมทะเล  โปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบ
มาเก๊าคืนใหก้บัจีน ลกัษณะขององคเ์จา้แม่กวนอิมเป็นรูปป้ันสีทอง ท่ีมีใบหนา้
ละมา้ยคลา้ยชาวตะวนัตกประดิษฐานบนดอกบวั ภายในฐานรูปป้ันจะเป็น
พิพิธภณัฑซ่ึ์งแสดงประวติัความเป็นมาตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนในการ
ก่อสร้าง รวมทั้งจดัพื้นท่ีส่วนหน่ึงไวใ้หป้ระชาชนเขา้มานัง่สมาธิตลอดจนเป็น
สถานท่ีซ่ึงชาวมาเก๊านิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจมากท่ีสุดแห่งหน่ึง   

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย             น าท่านชม ประตูโบสถ์เซ็นต์พอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยัเซนตพ์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิด
ไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตพ์อลสร้างข้ึนในปี 
1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิง
ไหมใ้นปี 1835 ทั้งวทิยาลยั และโบสถถู์กท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐาน
โบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สม
ระหวา่งตะวนัออก และตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกจากนั้น
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโด้สแควร์ ถือไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของมา
เก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและร้านคา้ต่างๆไวม้ากมาย     มีเส้ือผา้ทุกแบบทุก
สไตลแ์ละยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรียกวา่ชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวก็คุม้เกิน
พอ แวะชิมและซ้ือขนมพื้นเมือง  จากนั้นน าท่านไปฮ่องกงโดย Cotai Ferry ถึงฮ่องกงน าท่านสู่ ท่าเรือ Kai Tak  
เพื่อท าการเช็คอินทข้ึ์นเรือส าราญ GENTING DREAM CRUISES สามารถเช็คอินทไ์ดต้ั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น. 
(ผูโ้ดยสารทุกท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน) 

ขอ้มูลส าหรับ DREAM CRUISE  เป็นเรือขนาด  151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 ชั้น รองรับผูโ้ดยสารไดท้ั้งหมด 
3,352 ท่าน มีจ านวน 1,674 ห้อง มี จ  านวนห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน ้ าประกอบด้วย 
WATERSLIDES 6 ช้ิน  บนชั้น16 และ ชั้น21  รวมถึง การเล่น ROPES COURSE และลานโบวล่ิ์งจ านวน 4 เลนส์  

ท่ีปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือส าราญล าใหม่ และขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิตในขณะน้ี 

 

 

 

 

 
 
21.30น. เรือส าราญ เคล่ือนออกจากท่าเรือ Kai 

Tak  สู่น่านน า้สากล  
 (อาหารเยน็ สามารถเลือกรับประทานไดบ้นเรือส าราญ  มีใหเ้ลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ ใหท้่านไดล้ิ้ม

ลอง จากนั้น ใหท้่านไดอิ้สระ พกัผอ่น ไปกบักิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือส าราญ ไม่วา่จะลองเตน้แอโรบิค หรือ ใช้
บริการสระวา่ยน ้าหรือ เขา้ห้องพกั ท่ีสุดแสนจะสบาย ราวกบัวา่ ท่านไม่ไดพ้กัผอ่นอยูบ่นเรือส าราญ 
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วนัทีส่าม   อสิระพกัผ่อน หรือ เลือกท ากิจกรรมต่างๆ  บนเรือส าราญ GENTING  DREAM CRUISE 
เช้า  เลือกรับประทานอาหารนานาชาติทีม่ีให้เลือกหลากหลายเมนูบนเรือส าราญ 

 ใหทุ้กท่าน ไดพ้กัผอ่นตาม
อธัยาศยั และ เลือกท ากิจกรรมต่าง 
ๆ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก
บนเรือ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนั 
กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อ่ืน ๆ 
อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้ม่
ควรพลาด คือ โรงละครขนาด
ใหญ่ กบั โชว ์ ท่ีสุดแสน จะต่ืนตา 
ต่ืนใจ ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ หนี
ความวุน่วาย จะเลือกเดินรับลม
ทะเล ในส่วนของพื้นท่ี วิง่จ๊อกก้ิง ก็ยงัได ้ดีแค่ไหน ถา้เยน็วนันั้น ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล ส่วนในยาม
ค ่าคืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มีผบั และ เลาจน์ ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสียงเพลง 

มื้อกลางและมื้อค ่ากบัการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติทีม่ีให้เลือกหลากหลายเมนู 

  ส่งทุกท่านเขา้นอน ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ หรือ ท่านไหน ยงัไม่จุใจกบับรรยากาศ เราขอเชิญใหคุ้ณมาลองมองทอ้งฟ้า
ในยามค ่าคืน ท่ีแสงดาว พร้อมหยอกเยา้ และ ทกัทายคุณ ก่อนส่งคุณเขา้ห้องพกั ในแบบท่ีคุณเลือก ใหทุ้กท่าน 
พกัผอ่น ตามอธัยาศยั หรือ จะ เดินรับลม ชมทอ้งฟ้า สัมผสั ดวงดาวท่ี รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ   

วนัทีส่ี่   วดัแชกง-หวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงโอเช่ียนเทอร์มินอล-มาเก๊า-สุวรรณภูมิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือส าราญ GENTING DREAM CRUISES 

08.00น.  เรือส าราญเทยีบท่า ท่าเรือKai Tak                    

 น าท่านสู่ “วดัแชกง”  ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนั  จะช่วยหมุนชีวติพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้และการ
เร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยความเช่ือของชาวฮ่องกง กงัหนัลม จะพาชีวติราบร่ืน
ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิง่ฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลมเทพเจา้แชกง ท่ีมีประวติัเล่าต่อกนัมาวา่ อดีตท่านเป็นนายพลแช
กง ในสมยัราชวงศซ่์งของจีน และเป็นนายพลท่ีคุม้ครองใหฮ่้องเตร้าชวงศน้ี์อยูร่อดปลอดภยัและมีเร่ืองเล่าวา่ เคย
มีโจรสลดัจะยกทพัมาปลน้ "หมู่บา้นซ่าถ่ิน" ลูกบา้นแตกต่ืนอพยพขนขา้วของหนีหมด แต่มีหญิงคนหน่ึงก าลงัจะ
พาลูกหนีเช่นกนั  ระหวา่งทางเธอพบกบัชายชราเคราขาวยาวเฟ้ือย ลกัษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เร่ืองราวกบัเธอ 
และชายชราคนนั้นบอกใหห้ญิงคนนั้นกลบัไปยงัหมู่บา้นและพบักงัหนัลมกระดาษ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
และเสียบไวห้นา้หมู่บา้น ต่อมา โจรสลดัก็ยกพลผา่นหมู่บา้นนั้นไป โดยไม่มีการปลน้สะดม ชาวบา้นจึงเช่ือกนัวา่ 
ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บา้นนั้นต่อมา ก็ตั้งวดักงัหนัลมน้ีเอง ต านานการเป็นนายพลของท่านแช
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กง เก่ียวเน่ืองมาถึงความเช่ือ ในธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้องคน้ี์ นัน่คือ เม่ือเขา้ไปในศาล (หา้มถ่ายรูป) และยนื
อยูเ่บ้ืองหนา้รูปป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกงแลว้ ตอ้งอธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งมุ่งมัน่ จากนั้น จึง
ไปท าพิธี "หมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา"   เม่ือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ตอ้งไปลัน่กลองท่ีอยูด่า้นหลงั  เพื่อเป็นการบอก
กล่าวกบัเทพเจา้วา่มีคนมาเคารพบูชา การลัน่กลอง เป็นธรรมเนียมรับต่อมาจากนกัรบ ท่ีจะลัน่กลองรบเม่ือ
ประสบชยัชนะหลงัออกศึกนัน่เอง  

พิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวนัก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เน่ืองจาก วดัน้ี ไดรั้บความนิยมและศรัทธา
จากชาวฮ่องกงอยา่งมาก วดัจากปริมาณผูม้าสักการบูชา และการท่ีหน่วยงานรัฐตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีดูแล มีการปิด
ถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว ้ซ่ึงจะมีทั้งพิธีกรรมตามลทัธิเต๋า และการเดินทางมาจุดธูปและน าของมาเซ่นไหว้
ก่อนเท่ียงคืนเปล่ียนสู่วนัข้ึนปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาท่ีมากมายโดยเฉพาะคนทอ้งถ่ินฮ่องกงท่ีส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพคา้ขาย เนน้การศึกษาและสุขภาพดี  จึงมาขอพรใหไ้ม่เจบ็ไข ้และขอพรเร่ืองการเรียนใหลู้กหลาน
เรียนเก่ง ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีใหม่ การท าบุญและขอพรเทพเจา้เป็นเคล็ดท่ียดึถือกนัอยา่งเหนียวแน่นเช่นเดียวกบัการ
นบัถือเร่ืองฮวงจุย้"การขอพรเทพเจา้ ตอ้งมาพร้อมกบั การใหข้องเซ่นไหวต้อบแทนจากนั้นน าท่านเยีย่มชม
โรงงานจิวเวลร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง พร้อมชมร้านหยกเป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านไหวพ้ระ วดั
หวงัต้าเซียน เป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษรายลอ้ม 

ดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะวดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จึงไดรั้บการนบั
ถือเป็น  

"  เป็นเร่ืองสามญัท่ีรู้วา่เป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบติั  แต่ในเบ้ืองลึกกวา่นั้น มีผูใ้หข้อ้คิดวา่ หาก
จะขอพรจากเทพเจา้ ก็ตอ้งลงทุน โดยเฉพาะการขอใหธุ้รกิจการคา้เจริญรุ่งเรือง  จากนั้นน าท่านลองตรวจ
สุขภาพแบบจีนโบราณโดยการแมะ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ชิมห่านย่างเน้ือนุ่มหนังกรอบ 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 ร้าน 
อาทิ ESPRIT, EMPORIO RMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s 
Us    จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านไปมาเก๊าโดย Cotai Ferry ถึงมาเก๊าน าท่านส่งสนามบิน  

19.00 น.  เหินฟ้ากลบัสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Macau  เท่ียวบินท่ี NX 882  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
21.00 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลง หรือยกเลกิเง่ือนไขต่างๆ  
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ข้ันต ่า 20 ท่านขึน้ไป 

 

 
อตัรานีร้วม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลบั  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิค (และตอ้งเดินทางไปกลบั
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน ้ ามนั ณ วนัท่ี 01 พฤศจิกายน 2559 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ท่ีท่านไดท้  าการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญท่ีเป็น
แบบไม่ตอ้งช าระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร์แลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เน่ืองจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋
ล่วงหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเทียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

 

ส าหรับผู้ใหญ่ และเด็ก อายุ 02-12 ปีส่วนทีต้่องช าระเงินเพิ่ม 
ค่าทปิส าหรับพนักงานบนเรือ HKD 220 / PAX 
ค่าทปิพนักงานขับรถ / ไกค์ท้องถิ่น / หัวหน้าทวัร์ 120 HKG / PAX 

ส าหรับเด็ก อายุต ่ากว่า 02 ปี 
ไม่ต้องต้องช าระเงินเพิม่ 

 

HONGKONG DREAM CRUISES 
3 วนั 2 คืน BY NX ห้องไม่มีหน้าต่าง / ท่าน ห้องมีหน้าต่าง / ท่าน ห้องมีระบียง / ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 33,999 37,999 40,999 
ราคาส าหรับพกัเดี่ยวช าระเงินเพิม่ 15,900 18,900 23,000 

ราคาส าหรับผู้ใหญ่ ท่านที ่3 28,999 32,999 35,999 
ราคาส าหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี  

ท่านที ่3 23,999 25,999 27,999 
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อตัรานีไ้ม่รวม :  

1. ค่าทิปพนกังานบนเรือ HKD 220/ท่าน และ ค่าทิปพนกังานขบัรถ,ค่าทิปไกด์และ หวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 120 HKD/วนั/
คน 

2. ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และ อาหารนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้

เง่ือนไขการเดินทาง 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณมีีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ
สายการบิน,การนดัหยุดงาน,ภยัธรรมชาติ,การก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,
อุทกภยั,   วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าทวัร์เป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองท่ีนัง่
แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัร์ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
การยกเลกิ 
• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
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ห้องอาหารบนเรือทีร่วมในรายการ ช้ัน  
Dream Dining Room 7 ท้ายเรือ 

Genting Dining Room 8 ท้ายเรือ 
World Grill 16 ท้ายเรือ 

The Lido (Buffet) 16 ท้ายเรือ 
 


