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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน พฤศจิกำยน 2560 วนัท่ี 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 

เดือน ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 20-23 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสวุรรณภมิู - สิงคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น – เอสพลำนำส 

                                                   ไชน่ำทำวน ์- พระเข้ียวแกว้ – CHECK IN COSTA VICTORIA 

07:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเ์ตอร ์K ชัน้ 4 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำง

ประเทศ สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ)  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน

ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

09:40 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ973 

 

 

 

13:05 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถิ่นเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ่น

เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านซิตีท้วัรเ์มอืงสงิคโปร ์

บ่ำย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีอายกุว่า โดยรปูปั่นคร่ึงสิงโตคร่ึง 30ปี

 ซ่ึงมีทัศนียภาพงามมากๆ ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า

The Merlion นี้ถกูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซ่ึงมี

หัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโตค้ลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็น

สัญลักษณ์ของต านานการคน้พบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ใน

ปัจจบุนั  

จากนัน้น าท่านชม อำคำร Esplanade หรือ โรงละครรปูทรง

ตึกหนำมทเุรียน ที่ตั้งอยบูริเวณปากอ่าวแม่น า้สิงคโปร์ ตรง

ขา้มกับเจา้รปูป้ันเมอรไ์ลออ้น ที่นี่ถือเป็นอีกหนึง่ แลนดม์ารค์ ที่

หลายๆ คนไปเที่ยวสิงคโปร์แลว้จะตอ้งถ่ายรปูคู่กลับมาดว้ยเสมอ จดุประสงค์ในการสรา้งโรงละคร Esplanade 

ขึ้นมาก็เพื่อจะใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของความบันเทิง ความร่ืนเริง ในดา้นอตุสาหกรรมการแสดงและดนตรี ต่างๆ 

คลา้ยกบัอาคาร Opera House ในเมอืงซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลยี 
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จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนไชน่ำทำวน ์เพื่อสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และใหท้่านไดส้กัการะ

เจา้แม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ท่ี วดัพระเข้ียวแกว้ หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปรใ์ชท้นุทรัพยส์รา้ง 

มหาศาล ประมาณ 99 ลา้นดอลลาร ์จนไดว้ดัศิลปกรรมจีนสมยัราชวงศถ์งัผสมผสานกบัศิลปะมนัดาลา (ภาพวาด

ผงัโลก สวรรค ์แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสแีดงสด ชมความงามของวดัพระเขีย้วแกว้และสกัการะสิง่ศกัดิ์

สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่คนสิงคโ์ปรแ์ละชาวจีนนบัถือเป็นอย่างมาก จากนัน้ให ้ทกุท่านได ้เพลิดเพลินกบัการ

เลอืกซ้ือของฝาก มากมาย หลายชนดิ ไมว่่าจะเป็น หมแูผน่,เสือ้ยืด,พวงกญุแจ 

 

 

 

 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

20:00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าทกุท่าน สู่ ท่าเรือ เพื่อ

ท าการเช็คอินท์ขึ้นเรือส าราญ COSTA 

VICTORIA ท่านสามารถเช็คอินท์ไดต้ั้งแต่

เวลา 20.00-21.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่าน

จ า เ ป็นต้อง ร่วมชมการสาธิตการ ใช ้

อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณี

ฉกุเฉิน) 

22:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือ  มุง่หนา้สู ่เมอืงมะละกา  

จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุอลังการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดื่ม

เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษตีา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  เมืองมะละกำ มำเลเซีย - ยำ่นดทัซส์แควร ์– โบสถเ์ซนตพ์อล 

                                                  ชอ้ปป้ิงถนนยองเกอร ์– ข้ึนเรอื COSTA VICTORIA 
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เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

08:00 น. เรือส าราญ COSTA VICTORIA เขา้เทียบท่าเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย “นครแห่งประวัติศาสตร์ของ

มาเลเซีย”มะละกาเมอืงหลวงแรกและเป็นจดุเร่ิมตน้ของประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ี่เต็มไปดว้ยร่องรอ

ตะวนัตก   

 น าท่านชม จตัรุสัดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองใน

ตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเขา้ยึด   ครองมะละกา 

ปัจจบุันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกา

จัตรุัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็น

อาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตกุีสอายุกว่า 200 ปี มี

เอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon 

pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ ปูนถนน

ทางเดนิรถและทางเดนิเทา้   

จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซ็นปอล ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนตป์อล สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุันเหลือเพียงผนงัสี่

ดา้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรเ์พื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู ้หลงัจากที่สเปนไดเ้ขา้มาลา่อนานคิมเมือ่ 400 กว่า

ปีที่แลว้ ไดส้รา้งสถานที่ส าคัญต่างๆไวม้ากมาย นกับญุเซนตป์อลมือขวาขาดเพราะตดัขอ้มือจริงไปตรวจพิสทูจท์ี่

นครวาติกันประเทศอิตาลี่ จากนัน้ไดส้ถาปณาเป็นนกับญุ และไดท้ ารปูป้ันนกับญุไวท้ี่หนา้โบสถ ์วันนึงฝนตกหนกั

ฟ้าผา่กิ่งไมล้งมาหักโดนขอ้มอืขวาของรปูป้ัน หักตามที่ไดต้ดัมอืไปพิสจูนด์งักลา่ว นีคื่อสถานท่ีศักดิส์ทิธิ์โดยแทจ้ริง 

  

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร 

บ่าย จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินยองเกอร ์สวรรคส์ าหรับนักสะสมของเก่าและผูเ้ชี่ยวชาญการต่อรอง  

ราคา ที่ถนนแห่งนี้ คณุจะสามารถหาซ้ืองานศิลปะโบราณหรือของเก่าที่มีอายกุว่า 300 ปี รวมถึงสินคา้น่าสะสม

มากมายที่มปีระวตัแิละความเป็นมาท่ีแตกตา่งกนั 
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14:30 น. น าท่านกลบัขึน้ส ูเ่รือ COSTA VICTORIA 

15:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือมะละกา  มุง่หนา้สู ่เมอืงปีนงั 

บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรือ   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุ 

 อลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ตา่งๆ 

  

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  เมืองปีนงั มำเลเซีย - วดัเก็กลกสี่ – ป้อมปืนฟอรต์ คอนวอรสิ 

                                                   จอรจ์ทำวน ์– ข้ึนเรอื COSTA VICTORIA 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

08:00 น. เรือส าราญ COSTA VICTORIA เขา้เทียบท่าเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เกาะเล็กๆ ทางฝัง่ภาคตะวันตกเฉียง

เหนือของมาเลเซีย ดินแดนแห่งการพักผ่อนอย่างแทจ้ริงของนักท่องเที่ยวจากทัว่โลก อดีตปีนังเป็นดัง่ไขม่กุแห่ง

เอเชีย ซ่ึงกลิ่นอายแห่งความเจริญรุ่งเรืองภายในอดีตไดส้่งต่อมายังร ุ่นลกูร ุ่นหลาน เมื่อเมืองเก่าแก่มาหล่อหลอม

กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่โหยหาอดีต และอยากมี

พื้นที่เล็ก ๆ เพื่อการใชช้วีิตแบบเนบิชา้ในชว่งเวลาหนึ่งของชวีิต ปัจจบุนัปีนงักลบัมามชีวีิตชวีาอีกครั้ง   

น าท่านเขา้ชม วัดเก็กลกส่ี หรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋าที่มี

ชื่อเสียงมากที่สดุในปีนงั และยังเป็นวัดพทุธที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ีกดว้ย ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาอีร์

อิตมั (Air Itam) สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1891 มสีิง่ที่นา่สนใจ อาทิ หอสวดมนต ์เจดยี ์หอระฆงั และสระเตา่ เที่ยวชม

ไดต้ลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในชว่งตรษุจีนจะมกีารประดบัประดาตกแตง่วดัอย่างสวยงามดว้ยโคมไฟจีนมากมาย 

น าท่านชม ป้อมปรำกำรคอรน์เวลลิส (Fort Cornwallis) เป็นโบราณสถานที่ส าคัญของปีนัง ซ่ึงสามารถบอก

เร่ืองราวในอดตีของปีนงัไดเ้ป็นอย่างด ีป้อมปราการแห่งนีส้รา้งขึน้มาตัง้แตช่ว่งยคุปี ค.ศ. 1700 โดย Francis Light 

โดยมีการตั้งชื่อตามผูส้ าเร็จราชการของอังกฤษประจ าเมืองเบงกอล คือ ชาร์ล คอร์นเวลลิส ตัวป้อมปราการมี

ก าแพงสงูประมาณ 10 ฟุต มีทั้งโบสถ ์คกุขงันักโทษ คลังเก็บดินปืน ปืนใหญ่ส าริด และอื่น ๆ อยู่ในบริเวณของ

ป้อมปราการแห่งนี ้นกัท่องเที่ยวสามารถเดนิเที่ยวไดโ้ดยรอบ ซ่ึงจะใชเ้วลาแค่เพียง 10 นาทีเท่านัน้ 
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จากนั้นน าท่านชม จอรจ์ทำวน์ (George Town) ไฮไลท์ส าคัญของเกาะปีนัง เพราะบริเวณนี้รายลอ้มไปดว้ย

บา้นเรือนเก่าแก่สวยงามมากมาย โดยมีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยโุรป คลา้ยกับบา้นเรือนสไตลช์ิโนโปรตกุีสใน

จงัหวดัภเูก็ต เสนห่ข์องจอรจ์ทาวนไ์มไ่ดม้เีพียงแค่อาคารบา้นเรือนสวย ๆ เหลา่นีเ้ท่านัน้ แตย่งัมกีารสอดแทรกงาน

ศิลปะสดุเจ๋งของศิลปินรุ่นใหม่ลงไปที่ผนังเก่า ๆ ท าให้บา้นเมืองแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้

นกัท่องเที่ยวยังจะไดส้มัผสักับวิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่น จิบกาแฟโบราณยามเชา้ ไดใ้ชช้ีวิตแบบเนิบชา้ที่ไม่เหมอืนใคร

อีกดว้ย ทัง้นีจ้อรจ์ทาวนไ์ดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็น World Heritage Site โดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 2008 

 

 

 

 

 

13:30 น. น าท่านกลบัขึน้ส ูเ่รือ COSTA VICTORIA 

14:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือมะละกา  มุง่หนา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์

บรกิำรอำหำรม้ือเท่ียงและม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ 

ชมการแสดงสดุอลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษตีา่งๆ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  สิงคโปร ์– ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ำรด์ - สนำมบินชำงฮี – กรงุเทพฯ 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

ใหท้กุท่าน ไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น 

การแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กบั 

โชว ์ที่สดุแสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่ง

จอ๊กกิ้ง ก็ยงัได ้ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยามค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็

มผีบั และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง(ดรูายละเอียดไดจ้าก Free Style Daily) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

14:00 น. เรือส าราญเทียบท่า ประเทศสงิคโปร ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงถนนออร์

ชำรด์ สวรรคข์องนกัช็อป ถา้พดูกนัขนาดนีก็้คงไมผ่ดิ เพราะว่าใครที่มาเที่ยวท่ีถนนออรช์ารด์ ตอ้งนกึถึงเรื่องช็อป

ป้ิงมาก่อนเป็นอนัดบัตน้ๆ จนถึงอนัดบัแรกเลยทีเดยีว เนือ่งดว้ยตลอดเสน้ทางเป็นระยะยาวกว่า 2.2 กิโลเมตรของ

ถนนออรช์ารด์เป็นที่ตัง้ของบรรดาตึกสงูระฟ้า ที่มีรา้นคา้แบรนดด์งัๆ จากทัว่โลกมาตัง้กันอยู่แทบจะทกุยี่หอ้ที่เรา

ร ูจ้ัก และที่ส าคัญสินคา้แบรนดเ์นมรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งถกูผลิตออกมาขายมกัจะตอ้งถกูน ามาตัง้ขายกันที่นี่ก่อนเป็นที่
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แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนัน้สองฝัง่ของถนนออรช์ารด์ยังเป็นที่ตัง้ของโรงแรมชื่อดงัราคาตั้งแต่กลางๆ ไปจนถึง

แพง อยู่หลายแห่ง 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินชำงฮี  

18:35 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ978 

20:10 น. เดินทำงส ูส่นำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ และควำมประทบัใจ 

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

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

อตัตำคำ่บรกิำร 

เดือน พฤศจิกำยน 2560 วนัท่ี 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
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COSTA VICTORIA 

4 วนั 3 คืน BY SQ 

INSIDE CABIN 

หอ้งพกัไม่มีหนำ้ต่ำง 

OCEAN VIEW 

CABIN 

หอ้งพกัแบบมีหนำ้ต่ำง 

BALCONY CABIN 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 – 4 ท่ำน 22,900 24,900 26,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว 

ช ำระเงินเพ่ิม 8,000 10,000 13,000 

รำคำเด็กอำย ุ6 เดือน – 12 ปี 

พกัท่ำนท่ี 3 – 4 ของหอ้ง 18,900 20,900 22,900 

วนัท่ี 20-23 เดือน ธนัวำคม 2560  

COSTA VICTORIA 

4 วนั 3 คืน BY SQ 

INSIDE CABIN 

หอ้งพกัไม่มีหนำ้ต่ำง 

OCEAN VIEW 

CABIN 

หอ้งพกัแบบมีหนำ้ต่ำง 

BALCONY CABIN 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 – 4 ท่ำน 26,900 28,900 30,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว 

ช ำระเงินเพ่ิม 8,000 10,000 13,000 

รำคำเด็กอำย ุ6 เดือน – 12 ปี 

พกัท่ำนท่ี 3 – 4 ของหอ้ง 22,900 24,900 26,900 



 

  
 

 

 

www.thaicruiseholiday.com  AB17_SQ/WRT 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินขาไป  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน ์และตอ้งเดินทางไปกลบั

พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน า้มนั ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบ

ไมต่อ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื ตำมตำรำงดำ้นบน 

2. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ,ค่ำทิปไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัร ์ตำมตำรำงดำ้นบน 

3. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุวใ้นเงือ่นไขการเดนิทาง 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน ,ของผูเ้ดนิทางเป็นการนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชน์

ส าคญั 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 

ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื 

40.5 USD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ /ไกดท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

900 บำท / PAX 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัเด็ก 

ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื 

21 USD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ /ไกดท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

450 บำท / PAX 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ ,แผ ่่นดินไหว ,ภเูขาไฟ,ระเบิด,

อทุกภยัวาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าทัวรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่

แลว้ 2 วันท าการ ส าหรับการจองทัวรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• ส าหรับผูม้ีครรภท์ี่อายคุรรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์  ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์  )ภาษาอังกฤษ )ก่อนการ

เดนิทาง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง  ของไทยไม่อนญุาตให้

เดนิทางออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตสุดุวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 


