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โปรแกรมรวม ตั๋วเครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนำ้ทวัรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 

 

2-Night Kuala Lumpur 

เวลาประเทศสงิคโปร ์

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

วนัที ่1           ดอนเมอืง – สงิคโปร ์- Marina Bay Cruise Centre  

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง , อาคาร 1 บรเิวณเคำนเ์ตอร ์1 และ 2, ประตทูำงเขำ้ 1-2 สาย

การบนิ Thai Air Asia(FD) เพือ่ท ำกำรเชค็อนิสมัภำระและรับตั๋วเดนิทำง 

10.50 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD357 

(ไมม่บีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

14.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  หลังจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้น ำทำ่นสูท่ำ่เรอื 

16.00 น. เชค็-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้รว่มกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภยัของทำ่เรอืตำมกฏของกำรลอ่งเรอืสำกล  

1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทำง  

สงิคโปร-์พอรต์คลงั (กวัลาลมัเปอร)์ -สงิคโปร ์

พกับนเรอื 2 คนื  

25-27มกราคม 2566 

บนิโดย THAI AIR ASIA (FD) 
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หลังจำกนัน้ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรหลักจำกทีโ่ชวอ์ยูบ่น บตัร Cruise Card 

ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอธัยำศัย 

 

หลังจำกนัน้ชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (ท่ำนทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่

ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆทั่วทัง้ล ำเรอืและพักผอ่นตำมอธัยำศัย (หลังจำกเรอื

ลอ่งออกสูน่่ำนน ้ำสำกลแลว้รำ้นคำ้ปลอดภำษีและคำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 

 

ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทริปจำก RW Daily 

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวันทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

 

ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ช ัน้ 

7 

                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ 2       กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) มาเลเซยี 

 

เชำ้/กลำงวัน  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ช ัน้ 

7 

                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 
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10.00 น. เรอืจอดเทยีบทำ่ที ่ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang) ประเทศมำเลเซยี  

 

ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  

สว่นทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถ ลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณท่ำเรอื 

พอรต์คลังจะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกทำ่เรอืเขำ้ไปในตัว เมอืงกวัลาลมัเปอร(์Kuala Lumpur)อกีดว้ย  

***กรณุำกลบัถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับทำ่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทำ่นสำมำรถเขำ้รว่มกจิกรรมทีท่ำงเรอืจัดใหห้รอืพักผอ่นไดต้ำม

อธัยำศัย 

 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจดัให ้ 
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หลังจำกนัน้ ทำ่นสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำม

บำรต์ำ่งๆทัว่ทัง้ล ำเรอื  หลังจำกนัน้พักผอ่นตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. เรอืออกจำก ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมำเลเซยี 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

 

ชว่งค ่ำ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของทำ่น ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของ

ทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่่ำเรอืในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวัน

ใหท้ำ่นแยกใสใ่นกระเป๋ำถอื )   

** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก**  

 

วนัที ่ 3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-น า้พุแหง่ความม ัน่ค ัง่-ออรช์ารด์-สนามบนิ 

 

เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้

 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ช ัน้ 

7 

                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 

10.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลังจำกทกุทำ่นลงจำกเรอืจะผำ่น พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับ กระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่ง 



Page 6 of 11 

 

 

 

 

น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนี้หันหนำ้

ออกทำงอำ่วมำรน่ิำ ม ีทัศนยีภำพทีส่วยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเด่น

ดว้ยสถำปัตยกรรมกำรสรำ้งคลำ้ยหนำมทเุรยีน  

 

น ำท่ำนแวะชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ (Fountain of wealth) แห่ง

เมืองสงิคโปร์ตัง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่ต ึกซันเทคซติี้ ซันเทค มำจำกค ำใน

ภำษำจีน แปลว่ำควำมส ำเร็จช ิน้ใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรำ้งขึน้โดยนัก

ธรุกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณชิยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิ

รอบ ลำนน ้ำพ ุและไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี  

 

อสิระอาหารเทีย่ง ทีต่กึซนัเทคพลาซา่ 

 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำและสนิคำ้หลำกหลำย อำท ิเชน่ 

เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลำซำ่, อเิซตัน, ทำคำชมิำยำ่, ออรช์ำรด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ให ้

ทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยจำกทั่วโลก ไมว่่ำจะเป็นเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำต่ำง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ขนม

ขบเคีย้ว ของฝำก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตำ่ง ๆ มำกมำย 

 

อสิระอาหารเย็น ณ ถนนออรช์ารด์ 

 

18.00 น. น ำทำ่นเชค็อนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ THAI AIR ASIA 

 

ทำ่นสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลำงท่ำอำกำศยำน

ชำงง ี(ใกลก้บั Terminal 1) เกดิจำกควำมร่วมมอืของ Changi Airport 

Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้

ศนูยก์ลำงแหง่กำรบนิ กำรชอ้ปป้ิง และกำรพักผ่อนอยำ่งแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่น

ด ว้ยงำนสถำ ปัตยกรรมล ้ ำสมัย ในแบบสถำ ปัตยกรรมสัญลักษณ์ 

(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นกำรออกแบบชือ่ดังอยำ่ง Safdie Architects 

(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มำเป็นทีป่รกึษำในกำร

ออกแบบเทอรม์นิอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่  มพีืน้ทีท่ัง้หมด

รำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มต่อไปยัง

เทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึง่กลำงสดุของอำคำรจะอลังกำรดว้ยน ้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สงูรำว ๆ 40 

เมตร จะมนี ้ำไหลพร่ังพรลูงมำจำกเพดำน สูแ่อง่น ้ำวนขนำดใหญด่ำ้นลำ่ง 
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20.35 น. เดนิทำงกลับ กรงุเทพ ฯ ดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA(FD)  เทีย่วบนิที ่FD350 

 (ไมม่บีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

22.00  น. คณะเดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพ ฯ ดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

ประเภทหอ้ง 

25-27 มกราคม 2566 

 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งเดยีวกนั 2 ทา่น 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 
 

พกัเดีย่ว 

 
ทา่นที ่1-2 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง

(Inside) 

24,900 35,900 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง

(Balcony) 

29,900 45,900 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิเรอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE พพพ 1-2 

พพพพ 

BALCONY 
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WIFI PACKAGE ON BOARD 
ใชไ้ดเ้ฉพาะตอนอยูบ่นเรอืเทา่น ัน้ 
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เงือ่นไขการจอง 

1. ช ำระคำ่เต็มจ ำนวน หลังจำกไดรั้บกำรยนืยนั 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจอง และ จ ำนวนหอ้งวำ่ง 

3. กำรไมเ่ขำ้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือำหำรบำงมือ้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 

กรณียกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

    1.   หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 

    2.   อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ 

    3.   คำ่ภำษีทำ่เรอื 

    4.   คำ่ประกนักำรเดนิทำงตำมกรมธรรม ์ตำมพระรำชบญัญัตกิำรทอ่งเทีย่ว(ตำมกรมธรรม)์ วงเงนิทำ่นละ 1,000,000

บำท 

    5.   น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครื่องท่ำนละ 20 กก. โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไม่มขีองมคีม 

กรรไกรตดัเล็บ วตัถไุวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony (ช ำระบนเรอื) 

2. และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 

3. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

4. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 

5. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 

6. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

7. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

9. คำ่ตรวจ Antigen Rapid Test 

 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยอุยำ่งต ำ่ 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 
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4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไมอ่นุญำต

ให ้  

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่

สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำร

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ อำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำสงิคโปร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกี

ครัง้ 

9.หำกผูเ้ดนิทำงพบผลโควดิเป็นบวก ระหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบ. ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

นอกเหนอืจำกโปรแกรมทีเ่ลอืกท ำกำรจองดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มร่ถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ 

ไดท้ัง้ส ิน้ 

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่

ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่พเิศษ ไมส่ามารถท าขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้แตก่ารขอเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  

เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ และ เรอืส าราญ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
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10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


