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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas Full board 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง - สิงคโปร์ 

 โดยสำยกำรบินไทย (TG) 
 

 

***อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 6,000 บำท 
และไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถที่สิงคโปร์ 300 บำท 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ตำรำงกำรเดินทำงของเรือส ำรำญ 
Day Port Arrive Depart  Activity 
1 Singapore - 4.30 PM Docked 
2 Penang, Malaysia 2.30 PM 11.00 PM Docked 
3 Cruise - - Cruising 
4 Singapore 8.00 AM - Docked 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 14-17 / 21-24 มิ.ย.62     รำคำเริ่มต้น ท่ำนละ  22,900 บำท  (ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงงี สงิคโปร์ - ท่ำเรือมำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ - เช็คอินขึ้น
เรือส ำรำญ Voyager of the seas  

วันที่2 เรือเทียบท่ำ ท่ำเรือปีนัง ประเทศมำเลเซีย - อิสระพักผ่อนหรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำสัย 

วันที่3 เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อน และ กิจกรรมควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ ตำมอัธยำศัย 

วันที่4 
เรือเทียบ ท่ำเรือ มำริน่ำ เบย์ ครุซ เซนเตอร์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถนนออร์ชำร์ด - กรุงเทพฯ(สนำมบิน
สุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของกำรเดินทำง      สนำมบินสุวรรณภูมิ - ต้อนรับสู่ประเทศสิงคโปร์ (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์) 
05.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ D ชั้น 4 ทำงเข้ำประตู 4-5 อำคำร

ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

08.00 น.   ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ สู่ สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG403 มี
อาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน 

11.15 น.    เดินทำงถึงสนำมบินชำงง ีประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลา
ให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว 
เดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบินน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center 
(MBCCS)  เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือ ท าการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือ
ส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าตั๋วเรือเช็คอินและรับ Sea pass card และ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือส าราญ 

16.30 น. เรือล่องออกจำกท่ำเรือมำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   
(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 
ที่อยู่ท่ำเรือ Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 
 
 
 
 

 
 

** ห้องอาหาร Sapphire ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 - 5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 5  
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เย็น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 
วันที่สองของกำรเดินทำง  ปีนัง, ประเทศมำเลเซีย 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเล่น
ไว้พร้อมส าหรับผู้ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ีต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี,่ ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่น
ไม่ว่าจะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอื่นๆได ้

 

 
 
 
 
 
กลำงวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 
14.30 น. “ปีนัง " เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ท่ีประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลา

วาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนท่ีเดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษ
เรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดกโลก
พร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จึงท าให้
ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจจุบันให้เราได้เห็น 
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เย็น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 
23.00 น. เรือออกจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
วันที่สำมของกำรเดินทำง  ล่องน่ำนน้ ำสำกล   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเล่น
ไว้พร้อมส าหรับผู้ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ีต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี,่ ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่น
ไม่ว่าจะเป็น Flow Rider, Ice Skate และอื่นๆได ้

                                  
กลำงวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 

                                                                         
 

เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 
ช่วงค่ ำ  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า 

เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้
ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วย
ตนเอง ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก ** 

เย็น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Voyager of the seas 
วันที่สี่ของกำรเดินทำง  เดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 
เช้ำ  ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี ้
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** ห้องอาหาร Sapphire ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือส าราญ 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง 
  จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

09.00 น. จัดรถรับจากท่าเรือเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่า
เบย์ จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ
เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี 
โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมี
ทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่าง
ความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโต้
คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของต านานการค้นพบสิงหปุระ 
หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

                        วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple  
น าท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้
สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธ์ิท่ี วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทาง
สิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้างมหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง
ผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบ
มหายาน) ท่ีสวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเข้าไปชมความงาม
ของวัดพระเขี้ยวแก้วและสกักะระสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริ
มงคลท่ีคนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็นอย่างมาก 

12.00 น. อิสระช้อปป้ิง และมื้ออาหาร ถนน Orchard – สวรรค์ของนัก 
ช้อปทุกคน ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, 
ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้า มากมาย
จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่
ระลึก ของเล่นเด็ก 
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ได้เวลำอันสมควรน ำทุกทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินไทย 
20:50 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG410 
22:00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ 
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป่ำ) 14-17 / 21-24 มิ.ย. 62 

ประเภทห้องพักบนเรือ Voyager of the seas ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ (พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 
Inside ห้องไม่มีหน้ำต่ำง 22,900.- 
Balcony ห้องมีระเบียง 27,500.- 

 

***อัตรำนี้ยังไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 6,000 บำท*** 
***และค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถที่สิงคโปร์ 300 บำท*** 

***ตรวจสอบห้องพักกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรจองเนื่องจำกห้องพักมีจ ำนวนจ ำกัด**** 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

อัตรำนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. ตั๋วเคร่ืองบินขาไป สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร ์
3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 
1. ณ วันท่ี 1 เมษายน  2562 และ ท่านต้องช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
5. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
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7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 
2. อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
3. ค่าเพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าทิปพนักงานบนเรือ , ค่าภาษีท่าเรือ จ านวน 6,000 บาท   
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ประเทศสิงคโปร์ ท่านละ 300 บาท 

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระ 
ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเท่ียว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อ 
ผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 60 วันท าการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  
หมำยเหตุ  

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า 
ทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน 
สละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
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4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน 
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 
5. สตรีท่ีมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษัทฯอีกคร้ัง 

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 

*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ** 
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