
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 เดือน กรกฎาคม วนัที� ��-�� 

 เดือน สิงหาคม วนัที� ��-�� / ��-�� / � -�! / ��-�� / �� ส.ค.-� ก.ย. 

 เดือน กนัยายน วนัที� �$-�� / �! ก.ย.–01 ต.ค 

เดือน ตลุาคม วนัที� ��-�  / ��-�$ / �!-�� / ��-�� / ��-�$ / � -�! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเดี�ยว 

03-05 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

04-06 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

17-19 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

24-26 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561  9,999 9,999 9,555 4,500 

08-10 กนัยายน 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

14-16 กนัยายน 2561 9,999 9,999 9,555 4,500 

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

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

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

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

20-22 ตลุาคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

26-28 ตลุาคม 2561 10,999 10,999 10,555 5,500 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิCในการเปลี�ยนแปลง หรือยกเลิกเงื�อนไขต่างๆ 
โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัJนตํ�า 30 ท่านขึJนไป 

ทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ ** 

สําหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  �,��� บาท ต่อลกูคา้ � ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปที�สนุามบินสวุรรณภมิู** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคาร

 ผ ูโ้ดยสารขาออกชัJน 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบิน 
 สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั คอยใหก้าร
 ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 
09.40 น.  นําท่านเหินฟ้าส ู่ เกาะสิงคโปร ์โดยสายการบิน

 สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบินที� SQ 973 
13.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร ์ 
 (เวลาทอ้งถิ�น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั�ว โมง) นําท่าน
 ผ่านขัJนตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรนําทกุ
 ท่านเดินทางส ูแ่หลง่ท่องเที�ยวแห่งใหม่ลา่สดุบนเกาะ
 สิงคโปร ์ 
 จากนัJนนําท่านเดินทางส ู่แหลง่ท่องเที�ยวบนเกาะ
 สิงคโปร ์

สิงคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE BAY  
ใหท่้านไดช้มการจดัสวนที�ใหญ่บนเกาะสิงคโปร ์กบัตน้ไมน้ 
านาพนัธ ุ ์บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์

นอกจากนีJ  ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื�อมต่อกบั Super tree ค ู่ที�
มีความสงูเขา้ดว้ยกนัมีไวส้าํหรบัใหผ้ ูที้�มาเยือนสามารถ

มองเห็นสวนจากมมุสงูขึJน �� เมตร บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือน

หลกัๆ ซึ�งแบ่งโดย อณุหภมิูที�ตน้ไมต้อ้งการ ดงันีJ  Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) และ 

Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืJนเย็น) และยงัมีสวนธีมต่างๆ  
(ไม่รวมค่าขึJนลิฟตส์ําหรบั Super Tree 8 SGD (��$บาท)

และ �Domes( �� บาท) 

วนัแรกของการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีนา่เบย ์จากมมุมองที!แตกตา่ง 

ซึ!งสวยงามและนา่สนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดยีว ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์

ซึ!งมอีายกุว่า 30ปี โดยรปูปั!นครึ!งสงิโตครึ!งปลานี2หันหนา้ออกทางอ่าวมารินา่ ซึ!งมทีศันยีภาพงามมากๆ The Merlion นี2

ถกูผสมผสานระหว่างความจริง และตาํนานซึ!งมหัีวเป็นสงิโตและลาํตวัเป็นปลากาํลงัโตค้ลื!น สว่นหัวนั2นเป็นสญัลกัษณ์

ของตาํนานการคน้พบสงิหปุระ หรือสงิคโปรใ์นปัจจบุนั  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  มืJอพิเศษ Boon Tong Kee !!! 

   

จากนัJนนําคณะเขา้ส ูที่�พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

FREE DAY  
อิสระท่องเที�ยวเต็มวนั  
ไมมี่รถและไกคบ์รกิาร 
ลกูคา้สามารถซืJอแพ็คเกจ 
ทวัรเ์สรมิได ้หรอืเดินทางท่องเที�ยว 
ไดอิ้สระตามใจตอ้งการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สองของการเดินทาง

UNIVERSAL STUDIO  
โลกเหนือจินตนาการดินแดนมหา
สนกุอาณาจกัรความบนัเทิงระดบั
โลก 
 (ไม่รวมค่ารถไฟ MRT) 
หวัหนา้ทวัรนํ์าท่านเดินโดยรถไฟ (ไม่
รวมค่ารถไฟ) ส ู่โลกเหนือจินตนาการ
ดินแดนมหาสนกุ อาณาจกัรความ
บนัเทิงระดบัโลก 
 

ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไมร่ ูจ้บในที!เดยีวที!ๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่ที!โลกยงัตอ้งตะลึง 
เปิดฉากความสนกุกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูิโอ!! ที!แรกและที!เดียวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครื!องเลน่ CD ชนดิโดยEFชนดิ เป็นเครื!องเลน่ที!
ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื!อที!นี!โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น G โซน ไดแ้ก่ที!สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทั2งหวาดเสยีวและสงู  ที!สดุในโลกดว้ยระดบัความสงู DC. 
I เมตรโดยจาํลองจากซีรี!ยช์ื!อดงัแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึ!งผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนษุย ์หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบน
อากาศอย่างหวาดเสียวของแตล่ะฝ่ายโซนอียิปตโ์บราณ พบกบัเครื!องเลน่เขย่าขวัญที!มคีวามเร็วสงู และความนา่กลวัของเหล่าวิญญาณมมัมี!จะคืบคลานใน
ท่ามกลางความมดื มาทาํใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมร่ ูต้วัโซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รือดินแดนจลุสคิปารค์ ที!พายอ้นอดีตกลบัไปสยูคุดึกดาํบรรพห์ากใครล่วงลํ2าเขา้
เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคณุทนัที เท่านั2นยงัไมพ่อ คณุยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผน เสี!ยงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท้ี!  วอเตอรเ์วิลด!์! โซน

มาดากสัการส์นกุแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกบั D นกัแสดงนาํจากภาพยนตรก์ารต์นูเรื!องมาดากสัการ ์อาทิเชน่ อเล็กซ,์มารต์ี2,เม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** แพ็คเกจเลือกซืJอทวัรเ์สรมิ กรณุาแจง้ตอนการทําจอง  

หรอืกอ่นเดินทาง �� วนั  (รบัตั{วที�สนามบิน) ** 

*** อาหารเที�ยงและอาหารคํ�าไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเที�ยว  
เพื�อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มที�กบัโปรแกรมที�ลกูคา้เลือก *** 

จากนัJนเขา้ส ูที่�พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

  

 

 

 

 
จะเป็นที!อยู่อาศยัของสตัวท์ะเลชนดิตา่งๆ ถึงราว EMM,MMM ตวั มากกว่า FMM สายพนัธุ ์ในแท็งคท์ี!บรรจนุํ2ามากกว่า NM ลา้นลิตร โดยภายในประกอบไป
ดว้ยพื2นที! EM โซน และมชีนดิของที!อยู่อาศยัแตกต่างกนัถึง DO ชนดิ โดยมดีาวเด่นอย่างปลากกระเบนราห ูและฉลามหวัคอ้น เป็นตวัชโูรงท่องเที!ยวดิ!งเขา้ส ู่
การผจญภยัในโลกใตท้ะเล เริ!มตั2งแตภ่มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ผา่นอ่าวอาหรับ และ ออกสู่มหาสมทุรอนักวา้งใหญ่ไพศาล นกัท่องเที!ยวทกุคนจะไดเ้ห็น
กบัความสงา่งามของกระเบนราหตูวัใหญ่มหึมา ฉลามหวัฆอ้น โลมา รวมทั2งสตัวใ์ตท้ะเลประเภทอื!นๆ อีกมากมาย โดยผา่นกระจกใสยกัษข์นาดใหญ่ที!สดุใน
โลก ดว้ยความยาวถึง QN เมตร และสงูถึง F.Q เมตร ทาํใหผู้ช้มเสมอืนกาํลงัท่องไปในโลกท่องทะเลแห่ง  มหาสมทุร กบัเหล่าบรรดาปลาชนดิตา่งๆ

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ2า S.E.A. ยงัเตมิความทนัสมยัของอวาเรียมขนาดใหญ่ดว้ยหนา้จอแสดงรายละเอยีดกว่า CM ตาํแหนง่ พรอ้มระบบสมัผสัอีก CM จอ ไดท้ั2ง
ความร ู ้ ความไฮเทคควบคู่กนัไป 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ นํJ า  S.E.A. 
หวัหนา้ทวัรนํ์าท่านเดินโดยรถไฟ 
(ไม่รวมค่ารถไฟ)  
ชมพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์Jาทางทะเลที�
ใหญ่ ที� สดุในโลก ตัJงอย ู่ ในโซน

ของ มารีน ไลฟ์ พารค์ (Marine 
Life Park) ภายใน รีสอรท์ เวิลด ์

เ ซ น โ ต ซ่ า  (Resorts World 
Sentosa) บ น เก า ะ เซ น โต ซ่ า 
ประเทศสิงคโปรพิ์พิธภัณฑส์ตัว์

นํJา (อควาเรียม) S.E.A. แห่งนีJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิCในการเปลี�ยนแปลง หรือยกเลิกเงื�อนไขต่างๆ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านส ู่ย่านไชน่าทาวน ์เพื�อสมัผสัชีวิตความเป็นอย ู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้

แม่กวนอิมศกัดิCสิทธิCที�  วดัพระเขีJ ยวแกว้ หรือ Buddha Tooth Relic Temple วดันีJทางสิงคโปรใ์ชท้นุทรพัย์
สรา้งมหาศาล ประมาณ !! ลา้นดอลลาร ์จนไดว้ดัศิลปกรรมจีนสมยัราชวงศถ์งัผสมผสานกบัศิลปะมนัดาลา 
(ภาพวาดผงัโลก สวรรค ์แบบมหายาน) ที�สวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเขา้ไปชมความงามของวดัพระเขีJยว
แกว้และสกักะระสิ�งศกัดิCสิทธิเพื�อความเป็นสิริมงคลที�คนสิงคโ์ปรแ์ละชาวจีนนบัถือเป็นอยา่งมาก 
*** อาหารเที�ยง ไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเที�ยว  
เพื�อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มที�กบัโปรแกรมที�ลกูคา้เลือก *** 

วนัที�สามของการเดินทาง

 
นาํท่านสู่ย่านธรุกจิใจกลางสิงคโปรท์ี! ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั2นนาํและสินคา้หลากหลาย อาทิ เชน่ เซ็น

เตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี2พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอป้ปิ2 งเซ็นเตอร์ เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ปิ2 งสินคา้ 
มากมายจากทั !วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื2อผา้แบรนดเ์นมชั2น นาํต่าง ๆ เครื!องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี2ยว ของฝาก ของที!ระลึก ของ
เล่นเด็กตา่งๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
17. 30 น .   ออกเดินทางจากสนามบินเพื!อเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

      โดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์เที!ยวบิน SQ982 

19.00 น .   คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัJนตํ�า 30 ท่านขึJนไป 

ทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ ** 

สําหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  �,��� บาท ต่อลกูคา้ � ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปที�สนุามบินสวุรรณภมิู** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

อตัรานีJรวมบรกิาร 

• คา่ตั Yวเครื!องบินไป-กลบัโดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์ชั2นประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–สิงคโปร–์กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีนํ2ามนัเชื2อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที!มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ!งเป็นอตัรา  

           ณ วันที! E สิงหาคม CINE และ ท่านตอ้งชําระเพิ�ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ�ม  

• คา่นํ2าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที!เกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที!พกัตามรายการที!ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ!งหอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ ตามรายการที!ระบ ุ

• คา่อาหารและเครื!องดื!มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างนาํเที!ยวตามรายการที!ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที!มี ซึ!งเป็นอัตรา ณ วันที! E สิงหาคม CINE และ ท่านตอ้งชําระเพิ�ม หากสายการ

บินมีการเรยีกเก็บเพิ�ม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที!คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีJไม่รวมบรกิาร 

• ค่าทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ *** อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก �,��� บาทต่อท่าน *** 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที!ระบ ุเชน่ คา่เครื!องดื!มและคา่อาหารที!สั !งเพิ!มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารที!ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ทาํใบอนญุาตที!กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• สาํหรบัราคานี2บริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเที!ยวหากมีการเก็บเพิ!ม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7%  และภาษีหกั ณ ที!จ่าย 3% 

 

 

การชําระเงิน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจาํคา่บริการทัวรเ์ป็นจาํนวนเงิน EM,MMM บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ!งท่าน หลงัจากมี

การทาํจองสาํรองที!นั !งแลว้ C วันทาํการ  

• สาํหรับค่าบริการทัวรส์่วนที!เหลือ จะขอเก็บทั2งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย CE วันทาํการ มิฉะนั2นทางบริษัทฯ 

จะขอสงวนสิทธิcในการคืนเงนิคา่มดัจาํทั2งหมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตั Yวโดยสารเครื!องบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิcในการคืนค่าทัวร์

ทั2งหมด 

การยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํงาน มิฉะนั2นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิcใน

การคืนเงนิทั2งหมด และในการคืนมดัจาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิcในการคืนเงนิไมเ่ต็มจาํนวนการมดัจาํ 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตั Yวโดยสารเครื!องบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิcในการคืนค่าทัวร์

ทั2งหมด 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื!องจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที!พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที!กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื!องจากมีสิ!งผิดกฎหมายหรือสิ!งของหา้ม

นาํเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื!อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที!กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทั2งหมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที!สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื!องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที!กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที!พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนื!องจากตั Yวเครื!องบินที!ทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตั Yวเครื!องบินแบบกรุป๊ ดงันั2นที!นั !งทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถที!จะรอ้งขอไดว่้าจะขอที!นั !งโซนใหม ่ และในบางครั2งที!นั !งบนเครื!องบน 

อาจจะไมไ่ดน้ั !งตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันที!เดินทาง เจา้ที!และหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มที! เผื!อที!จะไดน้ั !งดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทั2งนี2จึงเรียนมาเพื!อทราบโดยทั !วกนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิC ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้ว่มเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 15 ท่าน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย � เดือนนบัจากวนัที�
เดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า � เดือนนบัจากวนัที�เดินทาง 

ควรรบีทําเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัJง  
หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัJงสิJน  

*** เมื�อท่านไดชํ้าระเงินค่ามดัจําบรกิารทวัร ์หรอืชําระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ *  
  

 


