
  
 

 

** เดินทางสุดพิเศษไปกบัเรือ QUANTUM OF THE SEAS ** 
สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ - ชมเมือง ถ่ายรูปกับตึกแฝด  

 ชมจตุรัสกลางเมือง – ชมเมืองปุตราจายา – ภูเก็ต 
 เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ  

 ***พักแบบ OCEAN VIEW BALCONY วิวทะเลที่สวยที่สุด** * 
ก าหนดการเดินทาง 

13 - 17 เมษายน 2563 
 

 

 



  
 

 

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (ท่าเรือ มาริน่า เบย์ ครูส) 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบนิไทย แอร์เวย์ THAI AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยอ านวยควมสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงตโปร์...โดยสายการบนิไทย 

แอร์เวย์ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที่ TG 403 
11.15 น. ถึงท่าอากาศยาน  “ชางงี” (CHANGI) ประเทศ

สิงคโปร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แลว้ จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์  
น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ ท่ า เ รื อ   MARINA BAY 
CRUISE เช็ค-อิน CHECK-IN QUANTUM OF 
THE SEAS เรือส าราญสุดหรู เรือส าราญขนาด
ใหญ่ ท่ี  ประกอบด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและ
กิจกรรมต่างๆมากมาย ระวางเรือมีขนาดใหญ่ 167,800  ตนั บรรจุแขกไดถึ้ง 4,180  ท่าน ลูกเรือทั้งหมด 1,490 
ท่าน มี 16 ชั้นผูโ้ดยสาร ให้ท่านเตรียมเก็บส าภาระ ก่อนการออกเดินทาง  

จุดเด่น:        เรือ QUANTUM OF THE SEAS เรือส าราญสุดไฮเทค เหมาะส าหรับการพักผ่อนแบบครอบครัว พร้อมทั้ง
เพลิดเพลินกบักิจกรรมความบนัเทิงบนเรือต่างๆมากมาย อาทิ RIP CORD BY IFLY เคร่ืองเล่นดิ่งพสุธาจ าลอง, 
FLOW RIDER เซิร์ฟจ าลองที่ เล่นกันได้ทั้ งครอบครัว, NORTH STAR กระเช้าลอยฟ้าสูง 91 เมตร ท่าน
สามารถขึ้นกระเช้าเพ่ือชมวิวไดแ้บบ 360 องศา, กิจกรรมปีนหน้าผาจ าลองและกิจกรรมในร่มต่างๆ อาทิ รถบั๊ม 
ลานโรลเลอร์สเก็ต และอีกหน่ึงไฮไลทค์ือ BIONIC BAR หุ่นยนตบ์าร์เทนเดอร์สุดไฮเทค ท่ีท่านสามารถส่ังเมนู
คอ็กเทลต่างๆได้ด้วยตวัท่านเอง โดยจะมีเจ้า หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เป็นผูใ้ส่ส่วนผสมต่างๆพร้อมเสร์ิฟให้ท่าน 
และภายในเรือยงัมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ที่จะไม่ท าให้ทริปล่องเรือของท่านเป็นการพกัผ่อนที่สุดแสน
พิเศษ และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

ข้อจ ากัด:     - ดว้ยจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมีปริมาณมาก พ้ืนท่ีในส่วนสาธารณะจึงค่อนขา้งแออดั  
                    - กิจกรรมหรือเคร่ืองเล่นบางอย่างตอ้งมีการต่อคิวเป็นเวลานาน  
                    - บรรยากาศภายในเรือค่อนขา้งเสียงดงัเน่ืองจากปริมาณลูกคา้ท่ีมีปริมาณมาก 
                    - บนเรือจะมีค่าใชจ้่ายส่วนต่างเพ่ิมเติม อาทิ ค่าเคร่ืองเล่น NORTH STAR ที่ราคา 25    
                      USD และ RIP CORD BY IFLY ราคา 30 USD 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
บ่าย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
 

 
 



  
 

กิจกรรมความบันเทิงที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ(ฟรี ยก เว้นบางรายการ) เช่น 
- บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต โรงภาพยนตร์ หุ่นยนต์ชงเคร่ืองดื่มสุดเจ๋ง 

- ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ  

- เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย สไตล์ คาสิโน 
- ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม สระว่ายน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มนิิกอล์ฟ 
- ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

-      กิจกรรมปีนผาจ าลอง เสริฟบอร์ดบนเรือ กิจกรรมเหินอากาศ 

 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้  พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง 

Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ QUANTUM OF THE 
SEAS CRUISE  (แต่งกายแบบสากล) 

**ห้องพกัแบบ BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum** 

 

 



  
 

 

วันอังคารที ่14 เมษายน 63 (2)    กัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – มัสยิดปูตราจายา – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
07.00 น.      เรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกลาง (KLANG PORT) พอร์ต

กลัง ห รือ  เปอลาบู กลั ง  น าท่ าน  เดินทางสู่ เมือ ง
กัวลาลัมเปอร์ (KUALARLUMPER) มี ช่ือ เดิม ว่า 
พอร์ตสเวตเตนแฮม (PORT SWETTENHAM) เป็น
เมืองและประตูหลกัทางทะเลสู่มาเลเซีย ยงัเป็นท่าเรือ
ท่ีใหญ่และคบัคัง่ท่ีสุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมือง
เกี่ยวขอ้งกบักิจการดา้นท่าเรือ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคลงัทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้6 กม. และห่างจากกวัลาลมัเปอร์
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ น าท่านแวะเก็บภาพที่ระลึกกับ ตึกแฝดเปโตรนาส (TWIN 
TOWER) ตึกแฝดคู่ที่มีความสูงที่สุดในโลก เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของกวัลาลมัเปอร์ น าท่านชมย่านจตุรัสเมอร์
เดก้า (MERDEKA SQUARE) บริเวณจัตุรัสแห่งน้ี 
เป็นท่ีตั้ งของเสาธงท่ีสูงท่ีสุด ในโลก ซ่ึงเป็นธงชาติ
ประจ าชาติมาเลเซีย ท่ีได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เม่ือ
เวลาเที่ยง คืนของวนัที่  30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อ
ไดร้ับเอกราชจากประเทศองักฤษ ส่วนฝ่ังตรง ขา้มกบั
จัตุ รัสฯ  เป็นอาคารสุลต่ านอับดุล  ซาหมัด  ซ่ึ ง
กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซีย  อาคาร
แห่งน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสาน
กบัศิลปะ แบบอาหรับ สัดส่วนความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากบั 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีตั้ง ตระหง่านโชว์
สวยงามของตัวตึก ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดั ชมพระราชวงัแห่งชาติ
พร้อมทหารม้าทหารราบประจ าพระองค์ ชมตวัเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มสัยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ใน
มาเลเซีย  KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอนัดบัส่ีของโลก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหา

เธร์ โมฮมัหมดั ท่ีจะสร้างเมืองเพ่ือเป็นท่ีตั้งของฝ่าย
บริหารและประมุขของประเทศอยู่ทางตอนใตข้อง
ก รุ ง กั ว ล าลั ม เป อ ร์ มี พ้ื น ที่ ร า ว  4,932 เฮ ก
เตอร์ ส่วนประกอบส าคญัของเมืองได้แก่ทะเลสาบ
ท่ีสร้างขึ้นโดยการขุด จึงท าให้เมืองปุตราจายามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม และมีสะพานที่ออกแบบอย่าง
ส วย งาม  น า ท่ าน ชมมั ส ยิ ดปุ ต รา  (PUTRA 



  
 

MOSQUE ) หรือมัสยิด สีชมพู เป็น สัญลักษณ์
ส าคัญแห่งห น่ึงของเมืองปุตราจายา ประ เทศ
มาเลเซีย ตั้ งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้า
ของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) 
ลานกวา้งแห่งน้ีมีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 
ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ 
โดยตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย ภายในยังมี
ห้องสมุด แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีกด้วย 
น าท่านช้อปป้ิงย่าน MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ห้างสรรพสินคา้แห่งใหม่ของมาเลเซีย ซ่ึงอยู่
ใกลก้ับอาคารผูโ้ดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลมัเปอร์ ประกอบด้วยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนด์ดังนับ
ร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เคร่ืองส าอาง กีฬา ไปจนถึงสินคา้แฟชัน่ บนพ้ืนท่ีหลายหม่ืนตารางเมตรกบัความตื่นตาตืน่
ใจ เพลิด เพ ลินไปด้วยความเขียวขจีและอากาศที่ ถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง เย็นสบายด้วยการติด
เคร่ืองปรับอากาศทัว่ทั้งอาคาร สร้างบรรยากาศการผ่อนคลายสไตลรี์สอร์ตไดเ้ป็นอย่างดี ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านกลบัสู่ท่าเรือกลงั เพื่อกลบัขึ้นเรือ  

17.00 เรือออกจากท่าเรือพอร์ตมุ่งหน้าสู่เมืองปีนัง (PENANG) 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ/ พร้อมสนุกกับกิจกรรมบนเรือ  

**ห้องพกัแบบ BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum** 

วันพุธที ่15 เมษายน 63  (3)    ภูเก็ต – วัดฉลอง – แหลมพรมเทพ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือ เที ยบ ท่ า  SEA VIEW PATONG จังหวัด ภู เก็ ต 

จงัหวดัท่องเที่ยวส าคญัของประเทศไทย จงัหวดัที่ไดช่ื้อ
ว่าไข่มุกแห่งอนัดามนั เมืองแสนสวยอุดมดว้ยความงาม
และธรรมชาติ น าท่านลงจากท่าเรือสู่จังหวัดภูเก็ต 
จงัหวดัท่องเที่ยวส าคญัของประเทศไทย จงัหวดัที่ไดช่ื้อ
ว่าไข่มุกแห่งอนัดามนั เมืองแสนสวยอุดมดว้ยความงาม
และวฒันธรรม น าท่านเดินทางสู่วัดฉลองไหวพ้ระขอ
พรฉลอง ก่อนเร่ิมปีใหม่ ให้ท่านโชคดีมีสุข น าท่านสู่
ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมย่านเมือง
เก่า ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทและมุมเมืองเก่า ให้ท่านได้
สัมผสักล่ินไอแห่งดินแดนไข่มุกอนัดามนั 

เที่ยง           บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ ให้ท่านได้

ถ่าย รูปบรรยากาศทะเลอันดามัน  เก็บภาพความ



  
 

ประทบัใจ แหลมพรหมเทพเป็นแหลมส าคญัในประเทศไทย ซ่ึงเป็นจุดเชคอินยอดนิยมของภูเก็ต ที่ท่านไม่ ควร
พลาดเก็บภาพท่ีระลึก จากนั้นน าท่านกลบัสู่เรือ 

15.00 น. น าท่านกลับสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ ใช้เวลาท ากิจกรรมตามอัธยาศัย 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ/ พร้อมสนุกกับกิจกรรมบนเรือ  

**ห้องพกัแบบ BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum** 

วันพฤหัสฯที ่16 เมษายน 63  (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือ
ส าราญสุดหรู 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
                     อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก

รับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
ส าราญมากมายไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
บนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  

Public Room :         บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
Sport Activities:        สระว่ายน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness :   ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้  ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  

***อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดทีท่ าให้ทุกท่านสุขส าราญ*** 
**ห้องพกัแบบ BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum** 

หมายเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผกูกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และช่วงกลางคนืให้               
                                  ท่านน ากระเป๋าของท่านวางไว้บริเวณหน้าห้องโดยจะมีพนักงานน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และ  
                                  ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้ 

 

 



  
 

 
 

วันศุกร์ที ่17 เมษายน 63 (5)  สิงคโปร์–เมอไลออน – มารีน่าเบย์ – สนามบินชางงี – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือเทียบท่าที่ประเทศสิงคโปร์ น าท่านลงจากเรือ 

พร้อมรับส าภาระ น าท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์
มาร์คส าคญัของสิงคโปร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเมอ
ไลออน สัญลกัษณ์ส าคัญของสิงคโปร์ น าท่าน
ไปชอ้ปป้ิง ย่านมารีน่าเบย ์ย่านช้อปป้ิงยอดนิยม
ของสิงคโปร์ ให้ท่านได้อิสระ ช้อปป้ิงหรือเก็บ
ภาพความสวยงามของอ่าวมารีน่า ท่านจะเห็น 
สิงคโปร์ฟลายเยอร์ อาคารศูนยป์ระชุมรูปทรงทุเรียนและตึกมารีน่าเบยแ์ซนด์ คาซิโน ท่ีเป็นจุดเช็คอินยุคใหม่
ของสิงคโปร์ 

***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว*** 
15.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี เตรียมเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  
18.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 408 
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ 
และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ  พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
❖ ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม์) หากอายุเกิน 75 ปี 

ท่าน ตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 
❖ ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
❖ ค่าทิปบริกร ที่คอยบริการในเรือ  
❖ บริการขนสัมภาระข้ึนลงเรือ 
❖ รวมค่าห้องพกั (BALCONY) ในตวัเรือ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง)  

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

  พกัเด่ียว 

13–17 เมษายน 2563 42,900 42,900 40,900 27,900 
คณะออกเดินทางเม่ือมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่านั้น 

*************ห้องพักแบบ Ocean View Balcony ติดทะเล ************* 



  
 

 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้
อยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงใน
กรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางในช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลที่ตอ้ง

การันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 35 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
❖ หากท าการมัดจ าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จะมีค่าใช้เกิดขึน้ 15,000 บาท ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
 
 
 
 
 


