
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 เดือน กนัยำยน วนัท่ี 08-10 / 29 ก.ย.–01 ต.ค 

เดือน ตลุำคม วนัท่ี 05-07 / 06-08 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัร ์

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 
เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีย่ว 

03-05 สงิหำคม 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

04-06 สงิหำคม 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

17-19 สงิหำคม 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

24-26 สงิหำคม 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561  9,999 9,555 9,555 4,500 

08-10 กนัยำยน 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

14-16 กนัยำยน 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 9,999 9,555 9,555 4,500 

05-07 ตลุำคม 2561 10,999 10,555 10,555 5,500 

06-08 ตลุำคม 2561 10,999 10,555 10,555 5,500 

19-21 ตลุำคม 2561 10,999 10,555 10,555 5,500 

20-22 ตลุำคม 2562 10,999 10,555 10,555 5,500 

26-28 ตลุำคม 2563 10,999 10,555 10,555 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 10,999 10,555 10,555 5,500 

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนข้ึนไป 



 

  

07.30 น . คณ ะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 เคำน์เตอร ์K 

สำยกำรบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสาร

และสัมภาระในการเดนิทาง 

09.40 น.  น าทา่นเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบิน

สิงคโปร์แอร์ไลน ์เทีย่วบินที ่SQ 973 

13.05 น.  เดนิทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์  

(เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าทา่นผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรน าทกุท่านเดินทาง

สู่แหล่งทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ล่าสดุบนเกาะสิงคโปร์  

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงส ู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกำะสิงคโปร ์

 

 

สิงคโปร ์กำร ์เดน้ บำย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE 

BAY  ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับ

ตน้ไม ้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอทุยาน

แห่งชาตสิิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ

กับ Super tree คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกันมีไวส้ าหรับใหผู้้

ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ้น 50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัด

สวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อณุหภมูิที่

ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้ เย็น)

(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้น

เย็น) และยังมีสวนธีมตา่งๆ  

( ไม่ ร ว ม ค่ า ขึ้ น ลิ ฟ ต์ ส า ห รั บ  Super Tree 8 SGD 

(208บาท)และ 2Domes(700 บาท) 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง 



 

 

น าทกุทา่นชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร์ ตกึเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย ์จากมมุมองที่แตกตา่ง 

ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทเีดยีว ทา่นสามารถถ่ายรปูคู่กับเมอร์ไลออ้นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 

ซึ่งมีอายกุว่า 30ปี โดยรปูปั่นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทศันียภาพงามมากๆ The Merlion นี้

ถกูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลาก าลังโตค้ลื่น ส่วนหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์

ของต านานการคน้พบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจบุัน  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  ม้ือพิเศษ Boon Tong Kee !!! 

   

 

 

 

 

จำกนัน้น ำคณะเขำ้ส ู่ท่ีพกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 



 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

FREE DAY อิสระท่องเท่ียวเต็มวนั  

ไม่มีรถและไกคบ์รกิำร 

ลกูคำ้สำมำรถซ้ือแพ็คเกจ 

ทวัรเ์สรมิได ้หรอืเดินทำงท่องเท่ียว 

ไดอิ้สระตำมใจตอ้งกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่ร ูจ้บในทีเ่ดียวที่ๆ คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์

ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนกุกับยนูเิวอร์แซล สตดูิโอ!! ทีแ่รกและที่เดยีวในภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเคร่ืองเล่น 

24 ชนิดโดย18ชนดิ เป็นเคร่ืองเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะราง

คู่ทั้งหวาดเสียวและสงู  ที่สดุในโลกดว้ยระดับความสงู 42. 5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ล่น

สามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแตล่ะฝ่ายโซนอียิปต์

โบราณ พบกับเคร่ืองเล่นเขย่าขวัญทีม่ีความเร็วสงู และความนา่กลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทา่มกลางความมืด มาท า

ใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่ร ูต้วัโซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รือดนิแดนจลุสิคปาร์ค ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสยูคุดกึด าบรรพ์หากใครล่วงล า้เขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคณุทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชว์ผาดโผน เสี่ยงตายของเหล่าสตันทไ์ดท้ี่  วอ

เตอร์เวิลด!์! โซนมาดากัสการ์สนกุแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง

มาดากัสการ์ อาทเิชน่ อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอ้นรับคณุเขา้ส ู่ป่าทบึแห่งนี ้โซนนวิยอร์ก สัมผัสเมืองจ าลองนวิยอร์ก

เมืองทีใ่หญ่และเจริญทีส่ดุในอเมริกา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตร์การแสดงสเปเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง 

UNIVERSAL STUDIO  

โลกเหนือจินตนำกำร

ดินแดนมหำสนกุ

อำณำจกัรควำมบนัเทิง

ระดบัโลก 

 (ไม่รวมค่ำรถไฟ MRT) 

หวัหนำ้ทวัรน์ ำท่ำนเดิน

โดยรถไฟ (ไม่รวมค่ำ

รถไฟ) ส ู่โลกเหนือ

จินตนำกำรดินแดนมหำ

สนกุ อำณำจกัรควำม

บนัเทิงระดบัโลก  

 



 

** แพ็คเกจเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิ กรณุำแจง้ตอนกำรท ำจอง  

หรอืกอ่นเดินทำง 14 วนั  (รบัตัว๋ท่ีสนำมบิน) ** 

*** อำหำรเท่ียงและอำหำรค ่ำไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

จำกนัน้เขำ้ส ู่ท่ีพกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

  

 

 

จะเป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตวท์ะเลชนิดต่างๆ ถึงราว 100,000 ตวั มากกว่า 800 สายพันธุ ์ในแท็งค์ทีบ่รรจนุ า้มากกว่า 60 ลา้นลิตร 

โดยภายในประกอบไปดว้ยพื้นที ่10 โซน และมีชนดิของทีอ่ยู่อาศัยแตกตา่งกันถึง 49 ชนดิ โดยมีดาวเด่นอย่างปลากกระเบนราห ูและ

ฉลามหัวคอ้น เป็นตวัชโูรงท่องเทีย่วดิง่เขา้ส ู่การผจญภยัในโลกใตท้ะเล เร่ิมตัง้แต่ภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ผ่านอ่าวอาหรับ และ 

ออกสู่มหาสมทุรอันกวา้งใหญ่ไพศาล นกัท่องเทีย่วทกุคนจะไดเ้ห็นกับความสงา่งามของกระเบนราหตูวัใหญ่มหึมา ฉลามหัวฆอ้น 

โลมา รวมทัง้สัตวใ์ตท้ะเลประเภทอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยผ่านกระจกใสยักษข์นาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ดว้ยความยาวถึง 36 เมตร และสงู

ถึง 8.3 เมตร ท าใหผู้ช้มเสมือนก าลังทอ่งไปในโลกท่องทะเลแห่ง  มหาสมทุร กับเหล่าบรรดาปลาชนิดต่างๆพิพิธภณัฑส์ัตวน์ า้ S.E.A. 

ยังเตมิความทันสมัยของอวาเรียมขนาดใหญ่ดว้ยหนา้จอแสดงรายละเอียดกว่า 20 ต าแหนง่ พรอ้มระบบสัมผัสอีก 20 จอ ไดท้ัง้

ความรู ้ ความไฮเทคควบคู่กันไป  

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ S.E.A. 

หวัหนำ้ทวัรน์ ำท่ำนเดินโดย

รถไฟ (ไม่รวมค่ำรถไฟ)  

ชมพิพิธภณัฑส์ัตว์น า้ทางทะเล

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในโซน

ของ มารีน ไลฟ์ พาร์ค (Marine 

Life Park) ภายใน รีสอร์ท 

เวิลด ์เซนโตซ่า (Resorts World 

Sentosa) บนเกาะเซนโตซ่า 

ประเทศสิงคโปร์พิพิธภณัฑส์ัตว์

น า้ (อควาเรียม) S.E.A. แห่งนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ย่านไชนา่ทาวน ์เพื่อสัมผัสชวีิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศ

สิงคโปร์ และใหท้่านไดส้ักการะเจา้แม่กวนอิมศักดิส์ิทธ์ิที ่วดัพระเขี้ยวแกว้ 

หรอื Buddha Tooth Relic Temple วัดนีท้างสิงคโปร์ใชท้นุทรัพยส์รา้ง

มหาศาล ประมาณ 99 ลา้นดอลลาร์ จนไดว้ัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ ถัง

ผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค ์แบบมหายาน) ที่

สวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเขา้ไปชมความงามของวัดพระเขีย้วแกว้และ

สักกะระสิ่งศักดิส์ิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลทีค่นสิงคโ์ปร์และชาวจีนนบัถือ

เป็นอย่างมาก 

*** อำหำรเท่ียง ไม่รวมอย ู่ในรำยกำรท่องเท่ียว  

เพื่อใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลือก *** 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง 

http://travel.mthai.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่  ถนนออร์ชำร์ด ศ ูนย์รวม

หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เชน่ เซ็นเตอร์พ็อยท์ , 

โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชยิาม่า, ออร์ชาร์ดชอป้ป้ิงเซ็นเตอร์ 

เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบ

รนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่

ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน 

 

17.30 น.    ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

      โดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์เที่ยวบิน SQ982 

19.00 น.   คณะเดนิทางกลับถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ 



 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนข้ึนไป 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–สิงคโปร–์กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกันภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 

• ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 



 

• ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคาน้ีบริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าค่าบริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 2 วันท าการ  

• ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นท่ีเหลือ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เครื่องบินแบบกร ุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกร ุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอท่ีนัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเครื่องบน 



 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอยา่ง

เต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนในครอบครวั ทัง้น้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอย่ำงนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOOKING FROM 

 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จำก ………………………………………….. Company / บรษิทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรยีนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสำยกำรบิน .................... 

วนัท่ีเดินทำง ................................................ จ ำนวนผ ูเ้ดินทำง ...........................................  

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่ำน เด็กต ่ำกว่ำ 12 ปี ไมมี่เตียง ............................ ท่ำน 

ช่ือ – นำมสกลุผ ูจ้อง ...........................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั 1 ท่ำน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่ำน ............................ หอ้ง 

เตียงเสรมิ .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อำหำร:  ☐  ไม่ทำนเน้ือววั ☐  ไม่ทำนเน้ือหม ู☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


