
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ620 BKK(สวุรรณภมิู) – SIN(ชางกี) 09.45 – 13.10 
VZ621 SIN(ชางกี) – BKK(สวุรรณภมิู) 14.10 – 15.30  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 
 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์
** รบัเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ อยา่งน้อย 17 – 24 วนัก่อนการเดนิทาง(ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 
** เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์ 
 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได(้สามารถท าการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) ลกูค้าจดัเตรียมเอง 



 

 

2.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ SG Arrival Card  (ICA)ไมเ่กนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทาง บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้  

 
DAY1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานชางกี – วดัพระเข้ียวแก้ว – เมอรไ์ลอ้อน – GARDEN BY 

THE BAY – CLARKE QUAY – ล่องเรือ BUMBOAT       (–/–/D) 
07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าที่

ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน
การเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

09.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที่ 
VZ620 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    



 

 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
** รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก.  ** 

13.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร(์เวลาทอ้งถิน่เรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
น าท่านออกเดินทางสู่ วดัพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื่อดังในประเทศ
สิงคโปร์ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1 ,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจาก
ทเิบต ซึง่มกีารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในส่วนของฟันหรอืพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุดของ
วัด ได้รบัการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสของวดั 
ประกอบกับความช่วยเหลอืของที่ปรกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัส าคญัและสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในปัจจบุนั 
น าท่านถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลอ้อน (MERLION PARK) สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่
ปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท 

น าท่านเดนิทางสู่ การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บน
พื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1 ,035 
ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเด่น
สวยงามแลว้กย็งัเป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้มการจดัสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ให้
ท่านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ทีม่คีวามสูง
เข้าด้วยกัน มไีว้ส าหรบัให้ผู้ที่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree 
สามารถเหน็ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืน



 

 

หลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้  Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest 
(ชวีภาพแบบชืน้เยน็) และยงัมสีวนธมีต่างๆใหเ้ดนิชม (ไม่รวมค่าเข้าโดมและ สกายวอลค์SUPER TREE) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผา่นทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วนัก่อนเดินทาง **
หากจองไม่ทนั หรือโควต้าตัว๋ส าหรบับริษทัทวัรห์มด ลกูค้าสามารถซ้ือหน้างานได้ 

 
อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน 

 

คลาวดฟ์อเรสต(์CLOUD FOREST)  
**ค่าเข้าสองโดม 25 SGD** 
ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า
และต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME)  
**ค่าเข้าสองโดม 25 SGD** 
เป็นหนึ่งใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึง่ไดร้บัการ
บนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรอืน
กระจกแห่งนี้จะมตี้นไมจ้ากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู่ 
ขา้งในจะเปิดแอร ์เยน็สบาย  



 

 

 

SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD** 
(ไม่มีจองล่วงหน้า ซ้ือหน้างานเท่านัน้) 
ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super 
Tree เป็นท่านไดส้มัผสัววิมมุสงูของสวนโซน Outdoor 

 
จากนัน้น าท่านสู่ ย่าน CLARKE QUAY เป็นย่านท่องเที่ยวและกนิดื่มรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ซึ่งได้รบัความนิยมทัง้
ส าหรบัชาวสงิคโปรแ์ละนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิภายในยา่นแห่งนี้เตม็ไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซึง่จะมี
ความคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงเยน็ไปจนถงึตอนกลางดกึ ตัง้อยู่ในย่านคลากคยี ์ประเทศสงิคโปร์  จากนัน้น า
ท่าน ล่องเรือ BUMBOAT เป็นเรอืแบบคลาสสคิโบราณที่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ ล่องชมสถานที่
ไฮไลตข์องสงิคโปร ์และเกบ็ภาพสวยๆจากมมุมองแมน่ ้า (รวมค่าตัว๋ล่องเรือ BUMBOAT) 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารต ารบัของ
ประเทศ สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นนี้เริม่ตน้ตา้นานความอรอ่ยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจ านวนจ ากดั หากลกูค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท าการเชค็ห้อง 
ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลกูค้าจะต้องท าการช าระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท *** 

  
DAY2 FREE DAY อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั            (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัไม่มีรถ/อาหารและไกดบ์ริการ (หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าในการท่องเท่ียว) 

แนะน ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบั
โลกที่สรา้งขึน้โดยบรษิทัเอ็นบซียีูนิเวอรแ์ซล และยูนิเวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึ่งในหกสตูดโิอผู้ผลติภาพยนตรร์าย
ใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในสวนสนุกจะมเีครื่องเล่นและโชวต่์างๆทีม่าในธมีของภาพยนตรแ์อนิเมชัน่
ชื่อดงัหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอรม์เมอร ์TRANSFORMERS, จูลาสสคิปารค์ JURASSIC PARK, มาดากสัก้า 
MADAGASCAR, เซซามี ่สตรที SESAME STREET และเรือ่งอื่นๆ ซึง่ท าใหเ้ราไดผ้จญภยับนเครือ่งเล่นต่างๆที่
มธีมีของหนังแอนิเมชัน่จนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยู่ในฉากของหนังจรงิๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบดว้ย 
HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แล ะ 
MADAGASCAR แต่ละโซนกจ็ะมเีครือ่งเล่นทีธ่มีทีแ่ตกต่างกนัไป (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)  

**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน กรกฎาคม – ตลุาตม 2565 จะเปิดแค่ วนัพธุ – อาทิตย์
เท่านัน** (หลงัจากเดือนตุลาคม 2565 ต้องเชค็อีกครัง้) 



 

 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดินทาง **
หากจองไม่ทนั หรือโควต้าตัว๋ส าหรบับริษทัทวัรห์มด ลกูค้าสามารถซ้ือหน้างานได้ 

 
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า S.E.A. AQUARIUM เป็นอควาเรยีมหรอืศูนยแ์สดง
พนัธุ์สตัว์น ้าชื่อดงัของประเทศสงิคโปร์ ตัง้อยู่บนเกาะ SENTOSA ใน
โซน MARINE LIFE PARK ของ RESORTS WORLD SENTOSA โดย
ความโดดเด่นของอควาเรยีมแห่งนี้ก็คอืเป็นอควาเรยีมที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มสีตัว์น ้าจดัแสดงอยู่กว่า 100,000 ตวั หรอื 800 สายพนัธุ์ แบ่ง
สรรคอ์อกเป็น 10 โซนดว้ยกนั (ค่าเข้า 40 SGD) 

 
 SKY HELIX SENTOSA สถานทีท่่องเทีย่วและจุดชมววิแห่งใหม่ล่าสุด
ของสงิคโปร ์ตัง้อยู่บนเกาะเซน็โตซ่า สามารถชมววิได้แบบ 360 องศา 
ความสงูประมาณ 35 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 12 ชัน้ ดา้นบนมองเหน็
ววิเกาะเซน็โตซ่าทัง้เกาะ (ค่าขึ้นชม 17 SGD) 
 
 

 
สกัการะเจา้แม่กวนอมิที่ GUAM IM TEMPLE  วดัเก่าแก่ และศกัดิส์ทิธิ ์
ทีสุ่ดของสงิคโปรซ์ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อเป็นสริมิงคล
แก่ทุกท่าน ทีว่ดันี้ทุกท่านสามารถเสีย่งเซยีมซ ีเพื่อพยากรณ์ดวงชะตา 
 
 
 



 

 

ช้อปป้ิงที่ถนน ORCHARD ROAD เดนิเลอืกชมสนิคา้ทนัสมยัที่ถูกใจ
พรอ้มชมสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอรก์ลอ้งถ่ายรปูกลอ้งวดีโีอและ
ของเล่นเด็กบรเิวณย่าน ช้อปป้ิง ORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคน
ที่มาสงิคโปรต์้องเดนิชมและซื้อสนิค้า BRAND NAME ยีห่้อต่างๆทัง้
สองฝัง่ถนน ในหา้งชื่อดงัต่างๆมากมาย 
 
 
KEPPEL BAY ที่ตัง้ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตกึ
สูงระฟ้าสุดล ้าอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมเีส้นทางศึกษา
ธรรมชาตเิลาะรมิทะเล โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิขยีวขจ ีแถมยงัเป็น
จดุชมววิพระอาทติยต์กดนิทีส่วยมากๆ อกีดว้ย  
 
 
 
น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้อยู่ตรง
กึง่กลางของ กลุ่มอาคารซนัเทค ซติี ้(SUNTEC CITY) ทีเ่ชื่อว่าเป็นจุด
ที่มฮีวงจุ้ยที่ดทีี่สุดในโลก ซึ่งต าแหน่งของน ้าพุก็เชื่อว่าเป็นศูนย์รวม
พลงังานดา้นบวกในแงม่มุต่างๆ ของชวีติ  
 
 

เท่ียงและค า่อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกให้การท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจ านวนจ ากดั หากลกูค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท าการเชค็ห้อง 
ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลกูค้าจะต้องท าการช าระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท *** 
 

 

DAY3 ย่าน KAMPONG GELAM – SULTAN MOSQUE –  THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยาน
ชางกี – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ย่าน KAMPONG GELAM (กมัโปงกลาม) ซึ่งเป็นย่านที่ประเพณีดัง้เดิมและไลฟ์
สไตลส์มยัใหมผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ชุมชนแห่งนี้มปีระวตัศิาสตรย์อ้นหลงัไปถงึช่วงอาณานิคมของสงิคโปร ์



 

 

ซึง่เป็นยุคที ่เซอร ์สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส ์จดัสรรพืน้ทีใ่หแ้ก่ชุมชนชาวมาเลย ์อาหรบั และบูกสิ นับตัง้แต่นัน้มา 
พืน้ทีแ่ห่งนี้กไ็ดพ้ฒันากลายมาเป็นสถานทีท่ีน่่าดงึดูดใจส าหรบันักเดนิทางทีท่นัสมยัและมเีอกลกัษณ์ ผูค้ลัง่ไคล้
ในวฒันธรรม จากนัน้น าท่านไปชม SULTAN MOSQUE มสัยดิสุลต่านอนังดงามอลงัการ ในย่านกมัโปงกลาม
อนัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์ป็นศูนยร์วมจติใจของชุมชนพีน้่องมสุลมิในสงิคโปร์ 

  

ก่อนกลบัน าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสนิค้าบรเิวณ
ส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์นิอล 1 -3 
ได ้โดยจดุกึง่กลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ย น ้าตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สงูราว 40 เมตร จะมนี ้าไหลพรัง่
พรลูงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้านขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสงิคโปร ์

14.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ621 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

** รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก.  ** 

15.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

12 – 14 สิงหาคม 2565 14,999 4,500 

13 – 15 สิงหาคม 2565 13,999 4,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 13,999 4,500 

20 – 22 สิงหาคม 2565 13,999 4,500 

26 – 28 สิงหาคม 2565 13,999 4,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 13,999 4,500 

09 – 11 กนัยายน 2565 13,999 4,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 13,999 4,500 



 

 

23 – 25 กนัยายน 2565 13,999 4,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

14 – 16 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

15 – 17 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

22 – 24 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

23 – 25 ตลุาคม 2565 14,999 4,500 

02 – 04 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 

04 – 06 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2565 15,999 4,500 

09 – 11 ธนัวาคม 2565 15,999 4,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2565 15,999 4,500 

11 – 13 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 

12 – 14 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 

16 – 18 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2565 14,999 4,500 



 

 

23 – 25 ธนัวาคม 2565 15,999 6,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2565 15,999 6,500 

29 – 31 ธนัวาคม 2565 16,999 6,500 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 66 17,999 6,500 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 66 17,999 6,500 

01 – 03 มกราคม 2566 16,999 6,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหา
เช้ือโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- ในกรณีท่ีลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปรม์าแล้ว และมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ก่อนการเดินทาง
ครัง้น้ี ลูกค้าจะต้องน าเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุฉบบัจริง รวมทัง้หนังสือเดินทางเล่มก่อนเปล่ียน



 

 

ช่ือ-นามสกลุส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดิน
ทางเข้าสิงคโปรไ์ด้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้นัน้  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่
เกนิ 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศสงิคโปร ์
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



 

 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทวัร ์หากต้องการจองผ่านทางบรษิทัทวัร์ต้องแจง้
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 7,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใด
ไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 



 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาต ิหรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรพัย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกิดอุบตัิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่
จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้  

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ



 

 

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด
ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิ
กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่
ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่
สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา
ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



 

 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 
กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ 
และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่
หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


