
 

          

รหัสทัวร SUP1900923 
ทัวรสิงคโปร ชมการแขงขัน FORMULA1 3 วัน 2 คืน (SL) 
เขาชมการแขงขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX   
(รวมคาบัตร BAYGRAND STAND ระบุที่น่ัง เขาชมได 3 วัน)  
เขาชม CONCERT ศิลปนระดับโลกฟรีตลอด 3 วัน 
 

 
 



 

          

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร  - เมอไลออน –วัดเจาแมกวนอิม - น้ําพุแหงความมั่งค่ัง - 

GARDEN BY THE BAY - FORMULA 1 SINGAPORE 2018 (รวมบัตรเขา
ชมงานระบุท่ีน่ัง)  (-/L/-) 

05.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 
Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

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

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรท่ีมีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม
ยาจีนแสนอรอย อาหารทองถ่ิน รานน้ีเร่ิมตนตํานานความอรอยในป 1966 กอต้ัง
โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาป 
นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึง
สิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก
ดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนาม
ทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัด
น้ีเปนวัดที่มีช่ือเสียงอยางมาก ท้ังชาวสิงคโปรและนักทองเท่ียวนับถือวาศักด์ิสิทธ์ิ
มาก ความเช่ืออันศักด์ิสิทธ์ิในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางข้ึนกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 1884 โดย
คนจีนท่ีอพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม และ
ใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระท่ังเกิด
สงครามโลก บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริย
อยางย่ิงที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ 



 

          

จากระเบิดคร้ังน้ันเลย ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ หรือ
ปาฏิหาริย   
นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความม่ังค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ช้ินใหม หมูตึกซันเทค สรางข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป 

 
 
 
 
    
 
 จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  อิสระ

ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree  คูท่ีมี
ความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 
เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 
2Domes 28 SGD (700 บาท)  

จากน้ัน รถโคชรับทานท่ีจุดนัดหมาย นําทานเขาชมงาน  
FORMULA 1 / SINGAPORE GRAND PRIX 2019 

จากน้ันอิสระใหทานเขาชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งาน
เร่ิมเวลา 15.00 น. – 23.00 น. พรอมชมคอนเสิรต ศิลปนระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แลว (บัตรระบุท่ีน่ังเขาได 3 วัน)*** 
ไมตองการรวมงาน F1, Bay Grand หักคาใชจายคืน 6,000/ทาน 



 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**ลูกคาเดินทางกลับท่ีพักดวยตนเอง 
 
จากน้ันเขาสูที่พัก Boss Hotel*  หรือเทียบเทา 
รร.ใกลสถานีรถไฟฟ�า MRT : LAVENDER มาก เดินไมเกิน 5 นาท ี 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         



 

          

วันที่สอง Free Day FORMULA 1 SINGAPORE 2017 (รวมบัตรเขาชมงานระบุที่น่ัง) 
(B/-/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระใหทุกทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัย 
  
Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดทองถ่ินบริการ) 
 
*** หัวหนาทัวรนําทานเดินทางโดยรถ MRT สูหาง VIVO CITY  
   (ไมรวมคาบัตร MRT) *** โดยลูกคาสามารถแยกทําโปรแกรมที่ตองการไดตามอัธยาศัยอาทิ
เชน 

1. ช็อปปم�งที่หาง VIVO CITY หางท่ีใหญที่สุดในสิงคโปร 
2. น่ัง EXPRESS TRAIN เขาไปท่ี SENTOSA > เขาสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถายรูป

เกาะเซ็นโตซา > เดินเลนริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไมรวมคาบัตร) 
3. อิสระตามอัธยาศัย 

 
OPTIONAL !!! หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาที่จองทัวร หรือแจงไมเกิน 
7 วันกอนการเดินทาง 



 

          

 
 

OPTIONAL !!! หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาที่จองทัวร 
หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง 
 
***หากซือ้เพ่ิมแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมง
เทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 
 

**สามารถเขาชม F1 ไดในชวงเย็นได 
 

 จากน้ันอิสระใหทานเขาชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งาน
เร่ิมเวลา 15.00 น. – 23.00 น. พรอมชมคอนเสิรต ศิลปนระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แลว (บัตรระบุท่ีน่ังเขาได 3 วัน)**** 
ไมตองการรวมงาน F1, Bay Grand หักคาใชจายคืน 6,000/ทาน 
 
**ลูกคาเดินทางกลับที่พักดวยตนเอง 



 

          

จากน้ันเขาสูที่พัก Boss Hotel*  หรือเทียบเทา 
รร.ใกลสถานีรถไฟฟ�า MRT : LAVENDER มาก เดินไมเกิน 5 นาที  
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)                
 
วันที่สาม City Tour - Duty Free Shop – วัดพระเข้ียวแกว ยานไชนาทาวน –  มารีนา 

เบย แซนด - ช็อปปم�งถนนออรชารด - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถ่ิน 
ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคาร
รัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเปนท่ีต้ังของรัฐสภาของ
สิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม 
“Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของ
ไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเม่ือ
คร้ังท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรก 
นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ันนํา

ใหทานเลือกซ้ือ 
มากมาย อาทิ น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ของ

ฝากมากมาย ฯลฯ 
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางข้ึนเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 
1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-
3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซ่ึงมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม  
พรอมเดินเลนชอปปم�ง ซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 



 

          

 
เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง 

ระดับ 5 ดาว 
จากน้ันอิสระทานที ่“มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮ
ไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือ
วาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีพ้ืนที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. 
และจัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม 
มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีต้ังอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนัน
ทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี
โตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต 
แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีก
และภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง 
ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier 
รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานท่ี ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ 
ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา 
และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

17.30 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 



 

          

20.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินท่ี 
SL105 
21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ

ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 
ทานข้ึนไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของ
ลูกคา 
 
อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
(พักหองละ 2-3 ทาน) 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL100 
0740-1120 
/////// 
SL105 
2030-2150 

21-23 Sep 2019 19,999.- 
 3,700.- 5,900.- 

 
ไมตองการรวมงาน F1 หักคาใชจายคืน 6,000/ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                  ราคา 3,000 บาท 



 

          

***ทางบริษัทมีต๋ัว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเคร่ืองเลน) 
จําหนาย (ตองมีต๋ัว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงิน
แลว 
เน่ืองจากการซ้ือบัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูตองการใชบัตร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 
เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท 

*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเง่ือนไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วั 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเร่ืองกําหนดการออกต๋ัวเร็วกวาปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายใุชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คาบัตร Singapore Grand Prix 2019 แบบ Bay Grandstand เขางานได 3 วัน 
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  



 

          

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม
เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตราน้ีไมรวม   
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถทานละ 700 บาทตลอดทริป  
 เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)   
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
เง่ือนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เน่ืองจากคาบริการท่ีสิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 



 

          

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง   
 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก

เดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

 
หมายเหตุ 

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

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา



 

          

ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมทีเ่กิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


