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วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

06.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.00น. ทะยานสู่เกาะสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG 403 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์

ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 2 ช.ม.

11.15น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

“SINGAPORE”



กลางวัน ... บริการท่านด้วย ... เรียนเชิญท่านที่ ร้าน 

"บุนตงกี่ (Boon Tong Kee)" หนึ่งในของดีขึ้นชื่อของ

ประเทศสิงคโปร์ที่คนไทยนิยมชมชอบเป็นอันมากก็คือ "ข้าวมันไก่ไห่หนาน 

(Hainan)" หรือท่ีคนไทยเรียกว่า "ข้าวมันไก่ไหหล า" 

“SINGAPORE”

เมืองไทยมีเรือหางยาว สิงคโปร์ก็มี 

เรือ Bumboat

เอาไว้ ให้บริการนักท่องเที่ยวที่

อยากสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่ง

แม่น้ าสิ งค โปร์ เ จ้ า Bumboat 

คือเรือท้องแบน ที่แต่เดิมเอาไว้ขน

ถ่ายสินค้าจากส าเภาใหญ่ นอก

ปากอ่าวเข้ามาในตัวเมืองชั้นใน

ทุกวันนี้ ถู กดัดแปลงกลาย เป็น เรื อ

ท่องเที่ยวที่ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของประเทศสิงคโปร์ 



“Clarke Quay”

ตั้งอยูบ่ริเวณ ปากแม่น ้าสิงคโปร์

มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี 

ในฐานะที่ เป็นท่า เทียบเรือ เก่าแก่ 

วันนี้ “คลาร์กคีย์” เต็มไปด้วยสีสัน

ของความหลากหลายทั้ งผู้คนที่

ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้า

ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ 

บาร์ และแหล่งบัน เทิ งที่ ต้ อนรับ

นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

ค่ า ณ ภัตตาคาร No Signboard ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล นับเป็น

ประสบการณ์ความอร่อยที่ยากจะลืมเลือน พร้อมชมวิว ยามเย็นที่กระทบ

กับแสงไฟจากตึกโดยรอบ เพิ่มความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่ง

“SINGAPORE”



MANDARIN ORCHARD HOTEL

โรงแรมใจกลางเมืองสิงคโปร์ ที่พร้อมมูลด้วยการบริการระดับพรี

เมี่ยม และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจาก แบรนด์ดัง 

และภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้ ากลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยู่

ย่านช้อปป้ิงชี่อดัง ของเมือง



วันที่สอง ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน

“ชิงช้ายักษ์” (SINGAPORE FLYER) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา 

360 องศาของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ อ่าวมาริน่า (MARINA BAY) บนชั้น 3 ของห้างรีเทลเทอร์มินอล 

(RETAIL TERMINAL) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ส่วนตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติ

แบบป่าเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้ง ท่านจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของ

ถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ ายาวกว่า 210 เมตร และยังสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร

ได้อีกด้วย สัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ อ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ

“SINGAPORE”

กลางวัน ไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน 

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้

ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า



ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) ธีมปาร์คที่รวมตัวละคร

และสถานที่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิร์คแอนิเมชั่นอย่าง มาดากัสการ์ และเชร็ค ภายใน

สวนสนุกแห่งนี้จะจ าลองเกาะมาดากัสการ์ขึ้นมา ประกอบด้วยทะเลเรือเดินสมุทรและป่าที่บรรดา 4 สหาย

รวมถึงตัวละครเอกในเรื่อง เข้าไปผจญภัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเครื่อง เล่นมากมาย 

ในธีมปาร์คมาดากัสการ์ ด้วยการนั่งเรือผ่านฉากต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ หรือสนุกสุดมันกับ

Transformer 3D Ride ซึ่งเป็นการนั่งรถที่จะขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ และผ่านไปทีละฉาก   

ค่้า ..เปลี่ยนประสบการณ์การรับประทานอาหารในอีกรูปแบบ ในบรรยากาศใต้ท้องทะเล ณ ร้าน 

“OCEAN RESTAURANT” ซึ่งต้ังอยู่ภายในอาณาจักรสัตว์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ นั่นคือ S.E.A. Aquarium นั่นเอง …



วันที่สาม... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หากจะพูดถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเป็นตรารูปแบบ

ต่างๆ แต่ส าหรับประเทศสิงคโปร์แล้ว  สิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคือ “เมอร์ไลออน” สัตว์ที่มีหัวเป็น

สิงโต ตัวและหางเป็นปลา โดยมีทั้งหมดอยู่ 4 ตัว ทั้งเกาะสิงคโปร์ ซึ่งท่านจะได้ไปถ่ายรูปกับ 

2 ใน 4 เมอร์ไลออนโดยคนส่วนมากจะเรียกเมอร์ไลออน 2 ตัวน้ี ว่าเป็น “แม-่ลูก” 

“วัดพระเขี ยวแก้ว” พุทธศาสนสถาน ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณอันมหาศาล มีทั้งหมด 4 ชั้น แสดง

เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนาไว้มากมาย หลายรูปแบบ ทั้งทางรูปเล่มหนังสือ ภาพวาด และ รูป

ปั้นต่างๆ ถือได้ว่าเมื่อมาเยือนประเทศนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไม่ควรพลาดชมและมาสักการะขอพรก่อนเดินทาง

กลับ

กลางวัน.. ณ ร้าน “Jumbo Seafood” เป็น

อีกหนึ่งร้านชื่อดังด้านอาหารทะเล บริการเป็นเซตเริ่มที่

อาหารออเดิร์ฟรองท้องต่อกันด้วย ปูผัดผงกระหรี่ กุ้ง

ลวก หมี่ผัดหอยเชลล์ ฯลฯ ที่หากใครได้มาลิ้มลองแล้ว

จะได้รับความรู้สึกประทับใจกลับไปเสมอมา



“มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่

ชั้นที่ 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้า

หลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม ของฝาก 

ของทีร่ะลึก

20.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 410

22.50 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอัน แสนวิเศษ 

มัคคุเทศก์ของท่าน ตลอดจนลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ ที่ให้เราบริหารจัดการ

ช่วงเวลาแห่งความสุข หากมีเศษเสี้ยวของ ช่วงเวลาครั้งใดที่ท าได้ไม่เต็มที่ หรือผิดพลั้งไปต้องขออภัย

อย่างสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผ่านฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพในการท างาน

ให้สมบูรณ์แบบ  

ขอสัญญา ...นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในการ

ทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดีอย่างเป็นที่สุด 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

45,900.-

44,900.-

43,900.-

44,900.-

8,000.-

9,000.-

43,900.-

42,900.-

41,900.-

40,900.-

8,000.-

9,000.-

44,900.-

43,900.-

42,900.-

41,900.-

8,000.-

9,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

439

429

419

409

80

369

439

429

419

409

80

369

อัตราค่าบริการ



อัตรานี รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี ไม่รวม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช้าระเงิน

“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 718 - 1 - 04603 - 6

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 981 - 0 - 40234 - 1

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมด



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่

ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน

, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน

วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


