
 

                                                                                        

สิงคโปร-์ยูนิเวอร์แซล-ออร์ชาร์ด 3 วัน(SQ) 

เข้าชม GARDEN BY THE BAY ชมวบิน 

SUPER TREE 

 
 

 
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE 

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ชมโรงแรมและคาสิโนหรูระดับ 6 ดาวครึ่งMARINA BAYS SAND 

เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ ล่องเรือ BUMBOAT 

*****ชมโชว์น้้าพุสุดอลังการงานสร้าง SONG OF THE SEA***** 

 เลือกชม Aquarium เปิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก S.E.A Aquarium 

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหล้า/กินขาหมู โรงเบียร์เยอรมัน 

วันแรก กรุงเทพฯ-GARDEN BY THE BAY-MBS-BUMBOAT 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973 
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง  
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณ ะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้

สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ



 

                                                                                        

เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าข้ึนลิฟต์สําหรับ Super Tree เรียบร้อย

แล้ว) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ 

ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น ) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น ) (ไม่รวมค่า
เข้า FLOWER DOMES  28 เหรียญ ประมาณ 750 บาท)เพิเศษ น้าท่านเย่ียมชม 

“มารีน่า เบย์ แซนด์ " รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพัก

และห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของ

โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น ลิฟท์  20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็นสถาปั ตยกรรม

รูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดใน

โลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง 

The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน ” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรง

ข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ

เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญ

มากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมี

ร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้

มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier  
               น้าท่านล่องเรือชมความงามริมแม่น้้าสิงคโปร์ ด้วยเรือBUMBOAT ชมวิถีชีวิต 2 ข้างทาง 
ค่้า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร  BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

          จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก PENINSULAR EXCELSIOR   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สอง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเต็มวัน – โชว์น้้าพุ SONG OF THE SEA    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน้าท่านชมเมืองสิงคโปร์  ซึ่งล้อมรอบด้วยท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง 

ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค  ซึ่งเป็นจุ ดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ   เมอร์ไลอ้อน 

สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพ

ที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้าย

หนามทุเรียน จากนั้นน้าท่านชม Old Parliament Houseซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์   

ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ  
Elephant Statueรูปปั้นช้างสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร .5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 

1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เม่ืองครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ใน

ครั้งแรก จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่โลก เหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุก ของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก  UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา

และความสุข  สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัว จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่  ที่

โลกยังต้องตะลึง  เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย 18ชนิด 

เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลง เพื่อที่นี่

โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของ

รถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วย

ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบท

เทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ

เป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือ

ฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  

โซนอียิปต์ โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มี



 

                                                                                        

ความเร็วสูง   และความน่ากลัวของ เหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด   มาทําให้คุณ

ขนลุกซู!้ โดยไม่รู้ตัว  
 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุค ดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้าเข้า

เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที  เท่าน้ันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การ์ตูนเรื่ องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ตี้ ,เมลแมนและกลอเลีย ที่คอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบ

แห่งน้ีโซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจําลอง นิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไป กับ

บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า ! 
แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และ การต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ ที่จะมายืนปรากฏตัว

บนท้องถนนแห่งน้ี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครั้งแรกของโลก !!กับปราสาท  ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม

ภาพยนตร์  3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณ ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่น้ี เท่าน้ัน  นอกจากนี้ยังมีมุม ลด

ความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและ

เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟ

วอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมเยี่ยม

ชมโรงแรมหรรูะดับ ชมโรงแรมหรรูะดับ 66  ดาว ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR  ––อิสระในอิสระใน

การเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอรแ์ซล การเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอรแ์ซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเพียงก้าวเข้าสู่บันได

เลื่เลื่ อนแชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร์อนแชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร์   ก็จะได้พบความงดงามแบบก็จะได้พบความงดงามแบบ

ดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา   พบกันกับพบกันกับ เดอะเดอะ

ซีซีเครด็ การเ์ดนท์สวนสาธารณะที่รายลอ้มไปด้วยกําแพงนํ้า ชมเครด็ การเ์ดนท์สวนสาธารณะที่รายลอ้มไปด้วยกําแพงนํ้า ชม

การแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ การแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะเดอะ แมกซิม ดอลแมกซิม ดอล ซึ่งจะนําซึ่งจะนํา

ความมันส์ความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ

ให้ให้คุณได้เพลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์คุณได้เพลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์!!!!!!  
***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
สามารถเลือกชม  Aquarium เปิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก S.E.A Aquarium 
 (ไม่รวมค่าบัตร 700 บาท) อยู่บริเวณด้านหน้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร    
ค่้า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร Arch Restaurant บุฟเฟต์นานาชาติ 
19.30 น. หลังจากนั้นนําท่าน ชมนํ้าพุดนตรีเต้นระบํา ลีลาอันพริ้วไหวของแสงเลเซอร์   

สีสันอันตระการตา  และคนตรีที่ไพเราะประกอบกับตัวแสดงที่แสนจะน่ารักน่าประทับใจ  

          จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก PENINSULAR EXCELSIOR/AMARA HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ         

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์นําท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพัน

มือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร โรงเบียร์เยอรมัน TAWANDAENG  

จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง 

TAKASHIMAYA , ISETAN , TANG และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบริเวณถนนออร์ชาร์ดจะต กแต่งประดับ

ประดาด้วยโคมไฟต่างๆอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE  
       ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

18.35 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978  



 

                                                                                        

20.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
************************************** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
อัตราค่าบริการ 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ท่าน

ละ 
พักเด่ียว 

SQ973 
0940-1300 
////////// 
SQ978 

1840-2000 

7-9 JUN 2013 

21,999.- 5,900.- 
14-16 JUN 2013 

21-23 JUN 2013 

28-30 JUNE 2013 

SQ973 
0940-1300 
////////// 
SQ978 

1840-2000 

5-7 JUL 2013 21,999.- 

5,900.- 

12-14 JUL 2013 21,999.- 

20-22 JUL 2013 

22,499.- 
21-23 JUY 2013 

26-28 JUL 2013 21,999.- 

SQ973 
0940-1300 
////////// 
SQ978 

1840-2000 

2-3 AUG 2013 21,999.- 

5,900.- 

9-11 AUG 2013 21,999.- 

10-12 AUG 2013 22,499.- 

23-25 AUG 2013 21,999.- 

30 AUG-1SEP 2013 21,999.- 

SQ973 
0940-1300 

SQ978 
1840-2000 

6-8 SEP 2013 21,999.- 

5,900.- 13-15 SEP 2013 21,999.- 

27-29 SEP 2013 21,999.- 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio 

จ้าหน่าย 1,200-2000 บาทต่อท่าน*** ขึ้นอยู่กับช่วงการเดินทาง 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต่้ากว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 

PRIVATE GROUP 4 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่ 

PRIVATE GROUP 5-7 PAX เพิ่ม 4,500 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่ 



 

                                                                                        

PRIVATE GROUP 8-10 PAX เพิ่ม 1,500 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ ่

****ไม่มีหัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**** 

อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง    ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ     
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ    
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทําไว้ 
 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

อัตรานี้ไม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 15 SGD ตลอดทริป ต่อท่าน) ยังไม่รวม

หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ 

ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของก้านัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม   
- บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า  หรือยกเลิก

ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหาก

ท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป     

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
เงื่อนไขการให้บริการ   
1.ควรจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระก่อน  
   การเดินทาง 15 วัน   

2.การยกเลิก  

1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ้ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า

มัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 
1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
1.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3.เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ 
   เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
   หรือบางส่วนให้กับท่าน 
4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้าประเทศที่บริษัทระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


