
 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

 เดือน กนัยำยน วนัท่ี 29 ก.ย.–01 ต.ค 

เดือน ตลุำคม วนัท่ี 05-07 / 06-08 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

05-07 ตลุำคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

06-08 ตลุำคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

19-21 ตลุำคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

20-22 ตลุำคม 2562 10,999 10,999 10,555 5,500 

26-28 ตลุำคม 2563 10,999 10,999 10,555 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนขึ้นไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

 



  

07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์ K 

สำยกำรบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสาร

และสมัภาระในการเดนิทาง 

09.40 น.  น าท่านเหินฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบิน

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 973 

13.05 น.  เดนิทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน าทกุท่านเดนิทาง

สูแ่หลง่ท่องเที่ยวแห่งใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกำะสิงคโปร ์

 

 

สิงคโปร ์กำร ์เดน้ บำย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE 

BAY  ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร ์กับ

ตน้ไมน้ านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี ้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่

กับ Super tree คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกันมีไวส้ าหรับใหผู้้

ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ้น 50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยงัม ีโซนของโดมจัด

สวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่งโดย อณุหภมูิที่

ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี ้Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้ เย็น)

(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้น

เย็น) และยงัมสีวนธีมตา่งๆ  

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD 

(208บาท)และ 2Domes(700 บาท) 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง 



 

น าทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีนา่เบย ์จากมมุมองที่แตกตา่ง 

ซ่ึงสวยงามและนา่สนใจเป็นอยา่งมากเลยทีเดยีว ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์

ซ่ึงมอีายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสงิโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าวมารินา่ ซ่ึงมทีศันยีภาพงามมากๆ The Merlion นี้

ถกูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซ่ึงมหีัวเป็นสงิโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลกัษณ์

ของต านานการคน้พบสงิหปุระ หรือสงิคโปรใ์นปัจจบุนั  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  ม้ือพิเศษ Boon Tong Kee !!! 

   

จำกนัน้น ำคณะเขำ้ส ูท่ี่พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 



 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

FREE DAY  

อิสระท่องเท่ียวเต็มวนั  

ไมมี่รถและไกคบ์รกิำร 

ลกูคำ้สำมำรถซ้ือแพ็คเกจ 

ทวัรเ์สรมิได ้หรอืเดินทำงท่องเท่ียว 

ไดอิ้สระตำมใจตอ้งกำร 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไมร่ ูจ้บในที่เดยีวที่ๆ คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผสักับประสบการณ์

ใหม ่ที่โลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนกุกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที่แรกและที่เดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 

24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเคร่ืองเลน่ที่ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อที่นีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ที่สดุ ของรถไฟเหาะราง

คู่ทั้งหวาดเสียวและสงู  ที่สดุในโลกดว้ยระดับความสงู 42. 5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช์ื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซ่ึงผูเ้ล่น

สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนษุย ์หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ายโซนอียิปต์

โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขย่าขวญัที่มีความเร็วสงู และความนา่กลวัของเหล่าวิญญาณมมัมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท า

ใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมร่ ูต้วัโซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รือดนิแดนจลุสคิปารค์ ท่ีพายอ้นอดตีกลบัไปสยูคุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล า้เขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคณุทันที เท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน เสี่ยงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท้ี่  วอ

เตอร์เวิลด!์! โซนมาดากัสการ์สนกุแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง

มาดากสัการ ์อาทิเชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีท่ีคอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทึบแห่งนี ้โซนนวิยอรก์ สมัผสัเมอืงจ าลองนวิยอรก์

เมอืงที่ใหญ่และเจริญที่สดุในอเมริกา และตืน่ตาไปกบับรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเปเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง 

UNIVERSAL STUDIO  

โลกเหนือจินตนำกำร

ดินแดนมหำสนกุ

อำณำจกัรควำมบนัเทิง

ระดบัโลก 

 (ไม่รวมค่ำรถไฟ MRT) 

หวัหนำ้ทวัรน์ ำท่ำนเดิน

โดยรถไฟ (ไม่รวมค่ำ

รถไฟ) ส ูโ่ลกเหนือ

จินตนำกำรดินแดนมหำ

สนกุ อำณำจกัรควำม

บนัเทิงระดบัโลก  

 



** แพ็คเกจเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิ กรณุำแจง้ตอนกำรท ำจอง  

หรอืกอ่นเดินทำง 14 วนั  (รบัตัว๋ท่ีสนำมบิน) ** 

*** อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

จำกนัน้เขำ้ส ูท่ี่พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

  

 

 

จะเป็นที่อยู่อาศัยของสตัวท์ะเลชนดิตา่งๆ ถึงราว 100,000 ตวั มากกว่า 800 สายพนัธุ ์ในแท็งคท์ี่บรรจนุ า้มากกว่า 60 ลา้นลติร 

โดยภายในประกอบไปดว้ยพื้นที่ 10 โซน และมชีนดิของที่อยูอ่าศัยแตกตา่งกนัถึง 49 ชนดิ โดยมดีาวเดน่อย่างปลากกระเบนราห ูและ

ฉลามหัวคอ้น เป็นตวัชโูรงท่องเที่ยวดิง่เขา้สูก่ารผจญภยัในโลกใตท้ะเล เร่ิมตัง้แตภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ผา่นอ่าวอาหรับ และ 

ออกสูม่หาสมทุรอนักวา้งใหญ่ไพศาล นกัท่องเที่ยวทกุคนจะไดเ้ห็นกบัความสงา่งามของกระเบนราหตูวัใหญ่มหึมา ฉลามหัวฆอ้น 

โลมา รวมทัง้สตัวใ์ตท้ะเลประเภทอื่นๆ อีกมากมาย โดยผา่นกระจกใสยกัษข์นาดใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยความยาวถึง 36 เมตร และสงู

ถึง 8.3 เมตร ท าใหผู้ช้มเสมอืนก าลงัท่องไปในโลกท่องทะเลแห่ง  มหาสมทุร กบัเหลา่บรรดาปลาชนดิตา่งๆพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ S.E.A. 

ยงัเตมิความทนัสมยัของอวาเรียมขนาดใหญ่ดว้ยหนา้จอแสดงรายละเอียดกว่า 20 ต าแหนง่ พรอ้มระบบสมัผสัอกี 20 จอ ไดท้ัง้

ความรู ้ ความไฮเทคควบคู่กนัไป  

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ S.E.A. 

หวัหนำ้ทวัรน์ ำท่ำนเดินโดย

รถไฟ (ไม่รวมค่ำรถไฟ)  

ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทางทะเล

ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยูใ่นโซน

ของ มารีน ไลฟ์ พารค์ (Marine 

Life Park) ภายใน รีสอรท์ 

เวิลด ์เซนโตซ่า (Resorts World 

Sentosa) บนเกาะเซนโตซ่า 

ประเทศสงิคโปรพ์พิธิภณัฑส์ตัว์

น า้ (อควาเรียม) S.E.A. แห่งนี ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสูย่่านไชนา่ทาวน ์เพื่อสมัผสัชวีิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศ

สงิคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แมก่วนอิมศักดิส์ทิธิ์ท่ี วดัพระเข้ียวแกว้ 

หรอื Buddha Tooth Relic Temple วดันีท้างสงิคโปรใ์ชท้นุทรัพยส์รา้ง

มหาศาล ประมาณ 99 ลา้นดอลลาร ์จนไดว้ดัศิลปกรรมจนีสมยัราชวงศ ์ถงั

ผสมผสานกบัศิลปะมนัดาลา (ภาพวาดผงัโลก สวรรค ์แบบมหายาน) ที่

สวยงามเป็นอาคารสแีดงสดแวะเขา้ไปชมความงามของวดัพระเขีย้วแกว้และ

สกักะระสิง่ศักดิส์ทิธิเพื่อความเป็นสริิมงคลท่ีคนสงิคโ์ปรแ์ละชาวจีนนบัถือ

เป็นอย่างมาก 

*** อำหำรเท่ียง ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลอืก *** 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง 

http://travel.mthai.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนขึ้นไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่  ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวม

หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ็์อยท์, 

โรบินสนั, ลกักี้พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิงเซ็นเตอร ์

เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบ

รนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่

ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน 

 

17.30 น.    ออกเดนิทางจากสนามบินเพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

      โดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์เที่ยวบิน SQ982 

19.00 น.   คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 



อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–สิงคโปร–์กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าคา่บริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 24 ชัว่โมง ท าการ  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 



 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 



 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


