
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: วันที่ 19 – 22 พฤศจกิำยน 2558 หรือ  26 – 29 พฤศจกิำยน 2558 
 

วันพฤหสับดีที่ 19 พฤศจกิำยน 58 
          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – SINGAPORE FLYER – COSTA VICTORIA     (D) 
 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 5 แถว K เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ต้อนรับ และช่วยท่านเช็คอินสมัภาระ  
09.45 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสารการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ973 พร้อมรับประทาน

อาหารบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 นาที (AIRBUS A330-300) 
13.15 น. เดินทางถึง สนำมบนิชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทาง 

โดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตวัเมือง ผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสะอ้าน น าท่านชม
เมืองสิงคโปร์ ซึง่ล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุ
ชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์
ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึง
สิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพ
ท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนำท ซึง่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้าย
หนามทเุรียน จากนัน้น าท่านชม OLD PARLIAMENT HOUSE ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของ
สิงคโปร์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ, ดนตรี,การเต้นร า, 
การแสดงตลก และเก็บภาพความประทบัใจกบั 
ELEPHANT STATUE รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญั
พระราชทานจากพระพทุธเจ้าหลวง รัชกาลท่ี 5 แห่งสยาม 
ซึง่ได้มอบให้ในปีค.ศ. 1871 เพ่ือสร้างความสมัพนัธไมตรี
กบัประเทศสิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์
ในครัง้แรก น าท่านชม น า้พแุห่งความมัง่คัง่ FOUTAIN OF 

WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทค
ซติี ้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้
ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของ
เมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุ และได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี 
ชมเมืองสิงคโปร์ ซึง่ล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนอลิ



 

 

ซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ไชน่ำทำวน์ โดยก่อตัง้ขึน้ราวปี
ค.ศ. 1821 ซึง่มีเรือจีนล าแรกเดินทางเข้ามาท่ีสิงค์โปร์  และต่อมาได้มีการเปิด Chinatown อย่างเป็น
ทางการในปี 1828 จนถึงปัจจบุนั ไชน่าทาวน์เป็นอีกสถานท่ีหนึง่ในสิงค์โปร์ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควร
พลาด  ท่ีน่ีจะมีร้านค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง  มีถนนอาหาร  และ
สถานท่ีส าคญั ๆ ทางประวตัิศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง จากนัน้น าท่านเช็คอินเพ่ือขึน้เรือส าราญ 
COSTA VICTORIA ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมบริการในระดบัสากล  

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

 หลงัรับประทานอาหาร เข้าร่วมการสาธิตเพื่อการโดยสารเรือด้วยความปลอดภยั 
22.00 น.  เรือ COSTA VICTORIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY อิสระพกัผ่อนในห้องพกัส่วนตวั ท่าน

สามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า
ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
  ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียน

หรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
  ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ า้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
  ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา SAMSARA SPA, FITNESS CENTER, GYM (บางบริการ

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 
 
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจกิำยน 58 
          เมืองมะละกำ ประเทศมำเลเซีย                       (B / L / D) 
 
เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
09.00 น.  เรือส าราญจอดทอดสมอ ณ เมืองมะละกำ ประเทศมาเลเซีย 



 

 

10.00 น. น าท่านเท่ียวชมมะละกา เมืองมรดกโลก ศนูย์กลางการค้าเคร่ืองเทศในอดีตซึง่น าพ่อค้าชาวตะวนัตก
มาพบปะ  กับผู้ ค้าผู้ขายชาวตะวนัออก สถาปัตยกรรมโปตุ
เกส  และอังกฤษในยุค เก่าแก่จะสะท้อนให้ร าลึกถึ ง
ประวัติศาสตร์ครัง้เม่ือแผ่นดินภายใต้การปกครองของ
สลุต่านมาเลย์ ได้ผสมผสานกบัวฒันธรรมท่ีมหาอ านาจจาก
ยโุรปได้น ามา ก่อให้เกิดเป็นชมุชนท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นและยังคงหลงเหลืออยู่ ให้พบเห็น  น าท่านชม 
จั ตุ รั ส ดั ท ช์  ห รื อ  DUTCH SQUARE ส ถ า น ท่ี ซึ่ ง มี
สิ่งก่อสร้างในสถาปัตยกรรมของชาวดทัช์ท่ีได้รับการตกแต่ง
ทาสีใหม่ให้ และเห็นได้อย่างโดดเด่น และโบสถ์ในศาสนา
คริสต์ท่ียงัคงสถิตอยู่ในท่ีดัง้เดิมได้ เร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1753 ถึงแม้ดทัช์จะได้พ่ายแพ้ต่อโปรตเุกส
ในปี ค.ศ. 1641 แล้วก็ตาม จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการ A’ FOMOSA ท่ีโปรตเุกสได้สร้างขึน้ ซึ่ง
ปัจจุบนัได้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคัญอีกแห่งของมะ
ละกา ต่อจากนัน้น าท่านชมวงัสุลต่านมาเลย์ เป็นการ
ท าจ าลองขึน้มาใหม่แทนวังหลังเก่าแต่ได้รับการเก็บ
รายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน หลงัจากนัน้ให้ท่าน
ผ่อนคลายด้วยการนั่งรถสามล้อสีสันฉูดฉาดกลับสู่
ท่าเรือ ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการเท่ียวชมเมืองมะละกาเลยทีเดียว 

13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านไปยงัท่าเรือ 
16.00 น.   เรือส าราญ COSTA VICTORIA ถอนสมอ และออกเดินทางจากมะละกามุ่งสู่เกาะปีนงั 
ค ่ำ  รับประทำนค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงั

มือ้อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน 
ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 
วันเสำร์ที่ 21 พฤศจกิำยน 58 
          เกำะปีนัง ประเทศมำเลเซีย                        (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 



 

 

08.00 น.  เรือส าราญจอดแวะทอดสมอ ณ เกำะปีนัง ให้ท่านได้มีโอกาสส ารวจรัฐปีนงัซึง่เป็นเขตการปกครอง
แห่งเดียวในมาเลเซียท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  และเมืองจอร์จทาวน์ท่ีได้รับการประกาศให้
เป็นมรดกโลก น าท่านเท่ียวชมเมืองซึง่เคยเป็นส่วนหนึง่ของดินแดนสยามประเทศในอดีตกาล และ
ได้รับการเรียกขานกนัในนาม “เกำะหมำก” ซึง่ปัจจบุนัยงัมีคนไทยท่ีสืบทอดเชือ้สายกนัมานบัแต่การ
เปล่ียนผู้ปกครองแผ่นดินอาศยัอยู่ อีกทัง้มีวดัไทยตัง้อยู่ น าท่านชม จอร์จทำวน์ ท่ีได้รับการขนาน
นามตามพระนามของพระเจ้าจอร์จท่ี 3 ซึง่
สิ่งก่อสร้างในสไตล์โคโคเนียลยงัคงหลงเหลือให้ได้
พบเห็น ชมชมุชนย่านไชน่าทาวน์ และ ชมุชนลิตเติล
อินเดีย ท่ีซอ่นตวัอยู่ด้านในของเมืองจอร์จทาวน์ แต่
กลบัเป็นสถานท่ีน่าเท่ียวชมมากท่ีสดุ เป็นมณีแห่ง
เอเชีย และแหล่งวฒันธรรม ประเพณีท่ีเสมือนเป็น
มรดกท่ีได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่อีกรุ่น น าท่านชมวดัไทย และสกัการะ พระพุทธรูปปรำงค์ไสย
ยำศน์ ท่ีมีความยาวถึง 108 ฟตุ จนได้รับการจดัล าดบัความใหญ่โตเป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก ในด้าน
ตรงข้ามกนันัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของวดัพม่า จากนัน้น าท่านชมคฤหาสน์ชงุเก็งกุ่ย เดิมเป็นบ้านพกัของ
คฤหบดีทรงอิทธิพลชาวจีน ปัจจบุนัถกูใช้เป็นพิพธิภณัฑ์ภายใต้ช่ือ BABA NYONYA MUSEUM 
ก่อนท่ีจะเดินทางกลบัขึน้เรือ น าท่านแวะชมร้านค้าขายสินค้าพืน้เมืองเพ่ือให้ท่านได้มีโอกาสเลือกชม 
เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน 

12.30 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านไปยงัท่าเรือ 
15.00 น.  เรือ COSTA VICTORIA ถอนสมอ และออกเดินทางจากเกาะปีนงั เดินทางกลบัสู่ประเทศสิงค์โปร์ 
ค ่ำ  รับประทำนค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงั

มือ้อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน 
ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 
วันอำทติย์ที่ 22 พฤศจกิำยน 58 
          สิงค์โปร์ – มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ – สุวรรณภูม ิ                        (B / L) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
อิสระพกัผ่อนในห้องพกัส่วนตวั ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ 
ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วน



 

 

สนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียน

หรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ า้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
 ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา SAMSARA SPA, FITNESS CENTER, GYM (บางบริการ

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 
12.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ จากนัน้เตรียมตวัเพ่ือการ

เช็คเอาท์ลงจากเรือส าราญ 
14.00 น. เรือ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเรือ MARINA BAY 
15.00 น. น าท่านเย่ียมชม “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์” คาสิโนรีสอร์ท สดุหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็น

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสดุ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลงั และสวนลอยฟ้า โดยมีนยัด้านฮ
วงจุ้ยในการพาสิงคโปร์ผ่านคล่ืนลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี มารีน่า เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วย
ห้องพกัและห้องสทูกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ THE SANDS SKY PARK ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 
57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึน้ 20 เหรียญสิงคโปร์ ประมำณ 540 บำท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
โลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา 
รวมถึง THE SKY on 57 และยงัมี “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส คำสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16.00 น. น าท่านเข้าสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงค์โปร์ 
18.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ โดยสารการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ978ใช้

เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาที (AIRBUS A330-300) 
20.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 
 
 

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

รำยกำรท่องเที่ยวนีอ้ำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทของห้องพัก 
 
INSIDE CABIN (ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง มีพืน้ที่ประมำณ 11 SQM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALCONY CABIN (ห้องพักที่มีระเบียง มีพืน้ที่ประมำณ 18.4 SQM) 

 
 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
ห้องไม่มีหน้ำต่ำงและระเบีบง – INSIDE  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ  39,900  บำท 
ห้องมีหน้ำต่ำง – WINDOW  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    42,900  บำท 
ห้องมีระเบียง – BALCONY  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    45,900  บำท 
เดก็อำยุไม่เกนิ 12 ปี ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก)  25,900 บำท 
เดก็หรือผู้ใหญ่อำยุ 12 ขึน้ไป ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก) 29,900 บำท 
พักเดี่ยวห้องจ่ายเพิม่ INSIDE 15,000 บาท  //  WINDOW 20,000 บาท  //  BALCONY 25,000 บาท   
***อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวต้องเดนิทำง 20 ท่ำนขึน้ไป หำกไม่ถงึตำมจ ำนวนอำจจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม*** 
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัโดยสำยกำรบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (ตัว๋โปรโมชัน่ // ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบ ุ 

 ค่าเรือส าราญ COSTA VICTORIA ห้องพกัแบบ INSIDE CABIN / WINDOW CABIN / BALCONY CABIN  
3 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีท่านจะต้องเสียเงิน
เพิม่เติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์)  

 ค่าภาษีท่าเรือ และภาษีน า้มนัสายการบิน  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่ำ Port Tax ทกุที่ 80 USD / ท่ำน  

 ค่ำประกันภัยของเรือ Costa Insurance 17 USD / ท่ำน 

 ค่ำ Service charge บนเรือ 35 USD / ท่ำน  

 ทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และ ทปิหวัหน้ำทวัร์  
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ)  

 ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %              
 ค่าน า้หนกักระเปา าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 ค่าภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติม (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอื่นๆ  
 อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมีการประกาศ
ลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีคณะจะเดนิทาง  

 หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

 หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอ่ืน ๆ รวมถึง
ไกด์จะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าท่ี
ประสานงาน และจะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวตา่งชาติ หรือคน
ตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหน้าท่ีชว่ยเหลือเจรจา แตอ่ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบิน
,อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

 ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน  ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนคา่บริการได้  

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  

 คา่บริการท่ีท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด  และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว้  ท่านจะขอคืน
คา่บริการไมไ่ด้  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือ
และค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 
 

หนังสือเดนิทำง (PASSPORT) จะต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดนิทำง 


