
 

        

รหัสทัวร SUP1900608 
ทัวรสิงคโปร ดูบอล สเปอร-ยเูวนตุส 3 วัน 2 คืน (SL) 
 
ชมฟุตบอล TOTTENHAM HOTSPURS – JUVENTUS FC. 
ซิต้ีทัวร เมอไลออน น้ําพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth GARDEN BY THE BAY  

มารีนา เบย แซนด Wonder Full Light ชมวัดพระเขี้ยวแกว 

 



 

        

ออกเดินทาง 20-22 JUL 2019 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – ซิต้ีทัวร เมอไลออน - วัดเจาแมกวนอิม - GARDEN BY 

THE BAY - National Stadium  (ไมรวมคาต๋ัว) (-/L/-) 
04.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินที่ SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ัน

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง 
ระดับ 5 ดาว 
จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวตัิศาสตรจากไกดทองถิ่น 
ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคาร
รัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ต้ังของรัฐสภาของ
สิงคโปร  ปจจุบันเปนจดุรวมของศิลปะ ดนตร ีการเตนรํา การแสดงตลก ผานชม 
“Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของ
ไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเม่ือ
ครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรปูปم�นครึง่สิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาว
มารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่ง
โดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุด
ชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร 
นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย



 

        

ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 

 
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกบัตนไมนานา
พันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�า
เช่ือมตอกับ Super tree  คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟต
สําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 
บาท)  

 
นําทานเดินทางสู National Stadium เพ่ือชมการแขงขันฟุตบอล 
ระหวาง Manchester United (Man U) และ  Internazionale Milano 

(Inter Milan)  
(ไมรวมคาตั๋วฟุตบอล)  

 
สามารถซื้อต๋ัวไดที่ https://www.sportshub.com.sg/ICC2019 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



 

        

2-DAY PACKAGES สามารถซื้อต๋ัวไดที่ 
https://www.sportshub.com.sg/ICC2019 

 
จากน้ันเขาสูที่พัก Santa Grand East Coast  หรือเทียบเทา 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 
วันที่สอง UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร) - National Stadium  (ไมรวมคาตั๋ว) 

(B/-/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็น
โตซา อาณาจักรความบันเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  
(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล) 
 
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจง ณ เวลาท่ีจองทัวร 
หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง 
 

 
***หากซื้อเพิ่มแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมง
เทาน้ัน หลังจากวันออกเดนิทางไมสามารถคนืเงินได ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 
 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปด



 

        

ฉากความสนุกกับยนิูเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กบัเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดบัความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกบัเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ 
คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด 
!! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชดุพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!ร!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้า
เปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร 
SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 29 
SGD))    
 จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 
สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหกัพังของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 
 

*** หากไมสนใจเท่ียวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อปปم�งที่
หาง VIVO / เดินเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 



 

        

 
นําทานเดินทางสู National Stadium เพ่ือชมการแขงขันฟุตบอล 
ระหวาง Juventus และ  Tottenham Hotspur  
(ไมรวมคาตั๋วฟุตบอล)  
 
สามารถซื้อต๋ัวไดที่ https://www.sportshub.com.sg/ICC2019 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันเขาสูที่พัก Santa Grand East Coast  หรือเทียบเทา 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)  
 
        



 

        

วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน -  ช็อปปم�งถนนออรชารด – สนามบิน - The 
Jewel – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถงั วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 
1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-
3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม พรอมเดินเลนชอปปم�ง ซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย
ประมาณ 1 ช.ม. 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมู
ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอยในป 1966 
กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาป 

บาย รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ 
ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา 
และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

……… น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
 

นําทานเขาชม “The Jewel” อาคารสุดลํ้ารูปทรงโดนัทสูง 10 ช้ัน ภายในน้ัน
ประกอบไปดวยสวนในรม รานคารานอาหารชั้นนํา โรงแรม และน้ําตกในรมท่ีสูง
ที่สุดในโลกบนพื้นที่กวา 13,000 ตร.ม. เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความ
ผอนคลายใหกับผูโดยสารที่มาใชบริการสนามบนิ 

20.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินที่ 
SL105 
22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 



 

        

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ
ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน 

 
อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท** 
โรงแรม พีเรียด ไฟทบิน จํานวน ราคา พักเด่ียว 
 
Santa Grand 
East Coast   
Or Same 
Class 
 

20-22 
JUL 
2019 

SL100 
0745-
1110 
SL105 
2030-
2130 

30+1 12,999 4,500 

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 700 บาท เก็บที่สนามบิน 
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                       ราคา 3,000 บาท 
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคนืเงินได หลังจากชําระเงิน
แลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบรกิาร Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบตัร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 

*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 



 

        

***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเร่ืองกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตราน้ีไมรวม   
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 700 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 



 

        

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เน่ืองจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

        

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

 


