
 

 
 

 
 
   

เรือส ำรำญเส้นทำง ดูไบ - โดฮำ - บำเรนห์ - เกำะเซอร์บำนียำส - 

อำบูดำบี - ดูไบ 



 

 
 

 

เส้นทำงเดินเรือ 

วันที่เดินทำง ท่ำเรือ เมือง/ประเทศ เวลำเรือเทียบท่ำ เวลำเรือออกท่ำ 

วันที่ 1 ดูไบ / United Arab Emirates - 17.00 

วันที่ 2 ล่องน่านน ้าสากล / - - 

วันที่ 3 โดฮา / Qatar 08.00 18.00 

วันที่ 4 บาห์เรน / Bahrain 08.00 18.00 

วันที่ 5 เซอร์บานียาส / United Arab Emirates 08.00 18.00 

วันที่ 6 อาบูดาบี / United Arab Emirates 08.00 18.00 

วันที่ 7 ดูไบ / United Arab Emirates 08.00 - 

วันที่ 8 ดูไบ / United Arab Emirates - - 

 

 

 

17.00 🛳️  เรือล่องออกจากท่าเรือราชิต ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือ

ก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Port Address: Port Rashid (Commonly known as Mina Rashid) Passenger 
Terminal 2 / 3Dubai, United Arab Emirates ** ห้องอาหาร Tides Dining Room เป็นห้องอาหารแบบ 
A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind Jammer เป็นห้องอาหารแบบBuffet 
ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ   

 

 
 

เช้า/กลางวัน/เย็น 🍴 รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ ** ห้องอาหาร Tides Dining Room เป็นห้องอาหาร
แบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind Jammer เป็น
ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนาน
และเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ นตั งแต่เช้า จรดค่้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออก
ก้าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่ต้องการ
เสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุช

วันที่ 1   ต้อนรับสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ (ท่ำเรือรำชิต) 

วันที่ 2   ล่องน่ำนน  ำสำกล 



 

 
 

ชี่, ส้าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสระว่าย
น ้ากลางแจ้ง, ชมโชว์ และอ่ืนๆได้ 

 

 
เช้า 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร Tides 
Dining Room เป็นห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind 
Jammer เป็นห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ 

08.00 🛳️ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ โดฮา ประเทศ กาตาร์ ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่ สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ โดฮาจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่าน ใดที่
ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise 
Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ประเทศกาตาร์ ดินแดนเล็ก ๆ ของ
คาบสมุทรอาระเบีย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างน ้ามันและก๊าซธรรมชาติซ่อนอยู่มหาศาล จนได้รับการจัด
อันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่้ารวยที่สุดในโลก พื นที่ของประเทศกาตาร์ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย จึงมีความ
แห้งแล้งและมีภูมิอากาศแบบทะเลทราย โดยช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส แต่หากเป็น
ฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูงได้ถึง 50 องศาเซลเซียส และอาจเกิดพายุทรายได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน 

18.00  🛳️ เรือออกจากโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

 
 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร Tides 
Dining Room เป็นห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind 
Jammer เป็นห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ 

08.00 🛳️ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ คาร์ลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาห์เรน ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับ

ทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่ สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมือง
อีกด้วย ท่าน ใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดย สามารถดูได้

วันที่ 3   ท่ำเรือ โดฮำ ประเทศ กำตำร์ 

วันที่ 4   ท่ำเรือ คำร์ลิฟำ บิน ซำลมำน ประเทศ บำห์เรน 



 

 
 

จาก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ราชอาณาจักรบาห์เรน 
(Kingdom of Bahrain) เป็นประเทศเกาะในอ่าวเปอร์เซีย (อ่าวอาหรับ) อยู่ห่างจากประเทศซาอุดีอาระเบีย 
โดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างกัน 28 กิโลเมตร คือ สะพานคิงฟะฮัด บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่
ขุดพบน ้ามันดิบในปี 2475 และมีการสร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ น อย่างไรก็ดี ปริมาณน ้ามันดิบที่ขุดพบในบาห์เรน
นับว่ามีจ้านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย 

18.00  🛳️ เรือออกจากท่าเรือ คาร์ลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาห์เรน 

 

 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร Tides 
Dining Room เป็นห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind 
Jammer เป็นห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ 

08.00 🛳️ เรือจอดเทียบท่าที่เกาะเซอร์บานียาส ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่ง

กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมือง
อีกด้วย ท่าน ใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดย สามารถดูได้
จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน เกาะเซอร์บานียาสเป็น
เกาะธรรมชาติที่ตั งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ 170 กม. ของอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อยู่ห่างจาก Jebel Dhanna 9 กิโลเมตรซึ่งท้าหน้าที่เป็นจุดข้ามไปยังเกาะอ่ืน ๆ เช่น Dalma Sir Bani Yas อยู่
ห่างจากเหนือจรดใต้ 17.5 กม. 

18.00  🛳️ เรือออกจากเกาะเซอร์บานียาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร Tides 
Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind 
Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ 

08.00 🛳️ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซาเยด เมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ส้าหรับท่านที่ท้าการจอง

ทัวร์ บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่ สะดวกเดินทาง

วันที่ 5   เกำะเซอร์บำนียำส ประเทศ สหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ 

วันที่ 6   เมืองอำบูดำบี ประเทศ สหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ 



 

 
 

ท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้า
ไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่าน ใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดย 
สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน อาบูดาบี เป็น
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบีตั งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเข้า
ไปในอ่าวเปอร์เซีย เมืองครอบคลุมพื นที่ 67,340 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 860,000 คนในปี ค.ศ. 
2007 อาบูดาบีถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก 

20.00  🛳️ เรือออกจากเมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

 

 

เช้า/กลางวัน/เย็น🍴รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ ** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart 
นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บน
ชั น 11 ของเรือส้าราญ ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัด
ขึ นตั งแต่เช้า จรดค่้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก้าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่
จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน ้า
กลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส้าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ เล่นเครื่อง
เล่นไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน ้ากลางแจ้ง, ชมโชว์ และอ่ืนๆได้ **เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่าน
เพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 

ช่วงค่้า 🛳️ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้ากระเป๋า เดินทางของ

ท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ น (สิ่งของที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่าน
แยกใส่ในกระเป๋าถือ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ที่
หน้าห้องพัก ** 

 

 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร 
Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Wind 
Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 11 ของเรือส้าราญ 

 

วันที่ 7   เดินทำงถึงเมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ 

วันที่ 8  เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ 



 

 
 

 

08.00 🛳️ เรือเทียบท่า เมืองดูไบ ประเทศ สหรับอาหรับเอมิเรตส์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 

*************************************** 
 

รำยละเอียดห้องพักของ SuperStar Aquarius : Star Cruises 

Inside cabin 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนำด : 170 sq. ft. 
รำยละเอียด : All staterooms and suites 
come complete with private bathroom, 
vanity area, hair-dryer, closed-circuit TV, 
radio and phone. Two twin beds that 
convert to Royal King and private 
bathroom. 
 

 
 

 Ocean View Cabin 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนำด : 155 sq. ft. 
รำยละเอียด : All staterooms and suites come 
complete with private bathroom, vanity 
area, hair-dryer, closed-circuit TV, radio and 
phone. Two twin beds that convert to Royal 
King and private bathroom. 
 

 



 

 
 

 

 
Balcony Cabin 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนำด : 179 sq. ft. Balcony: 27 sq. ft. 
รำยละเอียด : All staterooms and suites 
come complete with private bathroom, 
vanity area, hair-dryer, closed-circuit TV, 
radio and phone. Two twin beds that 
convert to Royal King, sitting area, 
private balcony and bathroom. 

 
 
อัตรำค่ำบริกำร 
 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก รำคำต่อคน 

Inside cabin ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 41,888 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วันเดินทาง ราคา 

23 - 30 ธ.ค 62 41,888 

 
 



 

 
 

 
เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช้าระเต็มจ้านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช้าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ้านวนห้องว่างบนเรือ 
 
หมำยเหตุ 
1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1.ห้องพักบนเรือส้าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 
2.อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 
3.ค่าภาษีท่าเรือ 
4.ค่าทิปส์ บนเรือ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญ / ค่า WIFI 
3.ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 
 

6.ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
7.ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ – สนามบินสิงคโปร์ 
8.หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย 
9.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
 
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
2. การช้าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช้าระเต็มจ้านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั งสิ น 
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
 


