
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทีย่วสงิคโปร ์FREE&EASY 3 วนั 2 คนื 
บนิตรงสูเ่มอืงสงิโตพน่น ำ้ โดยสำยกำรบนิ VIETJET AIR  

Check-in!! ทกุจดุไฮไลท ์ชอ้ปป้ิงไชนำ่ทำวนแ์ละออรช์ำรด์ 

รวมคำ่เขำ้ กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์(2โดม) 
อสิระฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซือ้ UNIVERSAL STUDIO 

***ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง Wonderful Light สดุอลงักำร*** 

 พเิศษ ! ลิม้รส บกักุด้เต ๋รำ้น Song Fa น ำ้ดืม่บรกิำรวนัละ 1 ขวด 
 
หมำยเหต ุ
หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุงเทพฯ กรุณำ

สอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอควำมกรณุำใหท้ำ่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำร

บนิ ไมว่ำ่จะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำง
มกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบวำ่อยูเ่หนอืกำรควำมคมุของทำงสำยกำร
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลำ่นี ้อยูเ่หนอืกำร

ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 
 

เอกสำรส ำหรบักำรเช็คอนิสำยกำรบนิ (ส ำคญัมำก โปรดใหค้วำมส ำคญั) 
1. เอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิจะตอ้งเป็นเอกสำรทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสำธำรณสุขประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry 
of Public Health, Thailand) คอืวคัซนีพำสปอรต์ (สำมำรถขอผำ่นแอปหมอพรอ้มได ้

ผูท้ ีอ่ยูต่ำ่งจงัหวดัสำมำรถขอไดท้ีส่ำธำรณสุขจงัหวดั (ลูกคำ้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง) 
2. นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งลงแอป Trace Together  

https://www.tracetogether.gov.sg/ (ลูกคำ้ลงแอปในมอืถอื) 

3. กรอกแบบฟอรม์ดำ้นสุขภำพ ไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทำงเขำ้สงิคโปรผ์ำ่นเว็บไซต ์
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บรษิทับรกิำรลงทะเบยีน) 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภูม)ิ-สนำมบนิชำงก ี- GARDEN BY 

THE BAY- ซนัเทคซติี ้น ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่ - MERINA BAY SAND 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และ
หัวหนา้ทัวร์ ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความ

สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  
 

เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้ง
ตดิกัน และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tracetogether.gov.sg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UjAu9CPYvJpAYsY0rhKwy-SwVNEfmVDgaF7DKp10FmMYHweZGjMZUcFc&h=AT1SyXnDMyCiNR9e2AN_zqIE06IU1fbKtzSzIqYfgLAZ82W_ig0WuR7omhgm7rQVIQlVg03VufXI0kAP11FzXboWMihd8O4kS8UHK-ZzDGwqKqprUi0FbuqWoO3XT3NRwEjI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ACOOwvQeXa6ISIXFZyXaDK7xOwc7PDxM729sO8J8QavNkGYJ6KR1wJAXkswiCGSOmm10lZRQAlxGfCxgpcLVq6UrK-pnouPeqOZGGiUGMFGtpoHCsEDjMuIAzZxqvbNN7HndWjNPiuxBuNVWP10rdqB_LMhBiYB_xhjIwi76UnPs
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

09.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายบนิ Thai VietJet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ620 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชำงก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร

ตามขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลำทอ้งถิน่ประเทศสงิคโปรเ์ร็วกว่ำเวลำทอ้งถิน่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) น าทา่นไปยัง ซนัเทคซติ ี ้(SUNTEC CITY) ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญ่

ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในศูนย์กลางคา้แห่งนี้มีรา้นคา้ปลีกมากกว่า  400 รา้น 
รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ เป็นชอ้ปป้ิงมอลลย์ักษ์ใหญ่ทีร่วมรา้นแบรนดเ์นม ระดับโลก
และ แบรนด์ดังของสงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมี น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)  

ทีไ่ดร้ับการบันทกึใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกนับตัง้แต่
ปี 1988 ดว้ยขนาดความสงูทีม่ากถงึ 13.8 เมตร จากนัน้ชมแหลง่ทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ล่าสดุ

บนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบน
เกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาติ

ของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมี
ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ SUPRT TREE คู่ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มา
เยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ SUPRT  TREE สามารถเห็น

ทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ  

(รวมคำ่เขำ้ชมส ำหรบั Cloud Forest และ Flower Domes แลว้ ) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ รำ้นอำหำร (1) ลิม้รส บกักุด้เต ๋รำ้น Song Fa 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเยีย่มชม ยำ่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าสงิคโปร ์

มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แก่ ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยัง

เต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที ่ผลัดเปลีย่นกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับ

เป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับ นักท่องเที่ยวทัง้กลางวันและ

กลางคืน (เลอืกซือ้ Option ไม่รวมค่ำล่องเรอื ผูใ้หญ่ท่ำนละ 25 SGD/ เด็กท่ำนละ 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้น
ชืน้แถบเมดเิตอร์เรเนียน มีตน้ไมด้ัดยักษ์และปาล์มขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมสีวนจิ๋วน่ารัก ๆ ใหเ้ราดู
อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะ

ในเรือนกระจกจะตดิแอร์ใหอ้ากาศเย็นสบาย และมีกลิน่
หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่
พรอ้มดว้ยพันธุพ์ืชและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิ

ชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ 
โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุ แลว้เดนิ

ไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงาม
มาก 



 

15 SGD  ยงัไม่รวมในรำคำทวัร ์หำกตอ้งกำรซือ้บตัรโปรดแจง้ล่วงหนำ้ 7 วนัก่อน

เดนิทำง) ในกรณีไมล่อ่งเรอื จะตอ้งน ัง่รถบสั เพือ่ไป MARINA BAY SAND 

ชม MARINA BAY SAND รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ 

สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12 ,400 

ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มี

ตน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา  

รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่

อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ 

ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 

600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ

ไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักช ้

อปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier อสิระกับการถา่ยรปู 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Spectra Show ที ่Marina Bay Sands เป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั   IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 3 ดำว 

 

วนัที ่2 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 

Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิำร) (B/-/-) 

ทำ่นสำมำรถเทีย่วชมบรรยำกำศของสงิคโปรต์ำมอธัยำศยั (ไกดแ์นะน ำ)  

 ถ่ำยรูปคูก่ับ MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้
หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ
สเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์
 FORT CANNING PARK สวน ป้อมปร ากา ร  แคนนิ ง  (Fort Canning Park) เ ป็ น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจกลางตัวเมืองสงิคโปร ์ที่ภายในแบ่งออกเป็นสว่น
ตา่งๆทีน่่าสนใจทัง้ทางดา้นประวัตศิาสตร,์ ลานแสดงดนตร ีและธรรมชาตอิันรม่รืน่ อยูต่ดิกับ 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

Clark Quay, พิพิธภัณท์แห่งชาติสงิคโปร์ (Singapore National Museum) และใกลก้ับ

ยา่นชอ้ปป้ิงถนนออชารด์ (Orchard Road) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** HIGHLIGHT *** เปิดประสบการใหม่กับ Sky Helix Sentosa (มคีำ่บตัร) จุดชม

ววิกลางแจง้แห่งใหม่ทีส่งูทีส่ดุของสงิคโปร ์open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้อยา่ง

นุ่มนวลขึน้ไปถงึดา้นบน ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมววิ 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและ

รมิน ้าโดยรอบ เพลดิเพลนิไปกับสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครือ่งดืม่ฟร ี

 ชอ้ปป้ิงที ่ยำ่นถนนออรช์ำรด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่

ใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ 

ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปรม์ี

ทา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะตอ้งมาผา่นทีท่า่เรอืของ

สงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็

อปป้ิงระดับ  โลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทิ

เชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคำ่เขำ้และคำ่รถรบัสง่) (B/-/-) 
เพิม่ทำ่นละ 2,790 บำท 

 

  
 



 

พรอ้มเขำ้สู่โลกเหนือจนิตนำกำรไปยงัดนิแดนมหำสนุกของ เกำะเซ็นโตซ่ำ 

อำณำจกัรควำมบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคำ่บตัร) ใหท้่านได ้

พบกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะ

ไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์

แซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ

โดย18ชนิด เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 

7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุของรถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 

42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้่า

จะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีว

ของแตล่ะฝ่าย  

➢ โซนอยีปิตโ์บรำณ พบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของ

เหลา่วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

➢ โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพ์

หากใครลว่งล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคณุทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณ

ยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

➢ โซนมำดำกสักำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดง

น าจากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและ 

กลอเลียทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งนี้โซนนิวยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอรก์

เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้ง

ภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท์!คาเมรา่! แอคชั่น!

สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์ 

➢ โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ีจ่ะ

มายนืปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี้ 

➢ โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย  ์ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พรอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยไดส้ัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้ เท่านั้น 

นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอ้ปกับ

รา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึ 

 

รา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายที่

โดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่  

ชมโรงแรมหรรูะดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อสิระในการเทีย่วชม อยู่ดา้นนอกของยู

นิเวอรแ์ซล เพยีงกา้วเขา้สูบ่ันไดเลือ่นแชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร ์ก็จะไดพ้บความงดงาม

แบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา  พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์

สวนสาธารณะทีร่ายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ ์เดอะแมก

ซมิ ดอลซึง่จะน าความมันสท์ีผ่สมผสานเสน่หข์องเซีย้งไฮ ้และ ลาสเวกัส มาสูค่ณุใหค้ณุได ้

เพลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!! 



 

***สำมำรถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้

เ ปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกบั  Marine Life 

Park  (ไม่รวมค่ำเขำ้ 38 SGD) จัดอันดับให ้

เป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้ า  สามารถบรรจุ

น ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 

สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่ง

ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความ

อดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

พกั IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 3 ดำว 

 

วนัที ่3 CHINA TOWN-วดัพระเขีย้วแกว้-สนำมบนิชำงก-ีกรุงเทพฯ(สนำมบนิ

สวุรรณภูม)ิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางไปยงั CHINA TOWN ซึง่เป็นอกีสถานทีห่นึง่ในสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่ว
ไมค่วรพลาด ทีน่ี่จะมรีา้นคา้ขายสนิคา้ประเภทตา่ง ๆ วางขายอยูร่มิถนนสองขา้งทาง มี

ถนนอาหาร และสถานทีส่ าคัญ ๆ ทางประวัตศิาสตรอ์กีมากมายหลายแหง่  
ชมวัด พระเข ีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเขีย้วแกว้ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้งสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์

ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วัน ที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรยีญ สงิคโปร ์ (ประมาณ 1500  ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสน

พธิ ีชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม

ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็น วัดแขกซึง่ม ีศลิปกรรม

การตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลำงวนั อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั (ตามอธัยาศัย) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิชำงก ีน าทกุทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชม น ้าตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก HSBC Rain Votex ที่มี

ความสงูถงึ 40 เมตร ทีจ่ะไหล่ลงมาตัง้แต่ชัน้บนยาวลงมาถงึชัน้ล่าง น ้าตกยักษ์นี้ใชน้ ้า

หมุนเวยีนถงึ 50,000 ลติร ชมสวนยักษ์ นับเป็นอกีหนึ่งไฮไลท ์เป็นสวนทีถู่กตกแต่งอยู่

ลอ้มรอบเทอรม์นิอล ดว้ยตน้ไมส้ไตลท์รอปิคอลกว่าสองพันตน้ และยังมเีขาวงกตตน้ไม ้



 

Canopy Maze ไวใ้หไ้ดเ้ดนิเล่นดว้ย นอกจากนี้ยังมสีะพาน Canopy ทีช่ัน้ 5 ไดเ้ดนิเล่น

ชวิๆ อสิระกับการถา่ยภาพ 

 

 

 

 

 

    

14.10 น. อ าลาสงิคโปร ์มุง่หนา้สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ THAI VIETJET 
เทีย่วบนิที ่VZ621 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื... 

.................................. 
 

(โปรดอำ่นรำยละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท ำกำรจอง) 
 

 

  

 

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทุกทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนำมบนิในวนัเช็คอนิ  

ทำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 

 
สว่นคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ ีด่แูลจำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 
 

 

 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก พกัเดีย่ว  

28-30 กรกฎำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

29-31 กรกฎำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

05-07 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

06-08 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

12-14 สงิหำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

13-15 สงิหำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

19-21 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

20-22 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

26-28 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

27-29 สงิหำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

02-04 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

03-05 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

09-11 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

10-12 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

16-18 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

17-19 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

23-25 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

24-26 กนัยำยน 2565 14,999 14,999 4,500 

30 กนัยำยน-02 ตุลำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

01-03 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

07-09 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,500 

08-10 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,500 

13-15 ตลุำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

14-16 ตลุำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

15-17 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,500 

21-23 ตลุำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

22-24 ตลุำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

23-25 ตลุำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

28-30 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

29-31 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,500 

04-06 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 



 

05-07 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

11-13 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

12-14 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

18-20 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

19-21 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

25-27 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

26-28 พฤศจกิำยน 2565 15,999 15,999 4,500 

02-04 ธนัวำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

03-05 ธนัวำคม 2565 17,999 17,999 4,500 

04-06 ธนัวำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

09-11 ธนัวำคม 2565 17,999 17,999 4,500 

11-13 ธนัวำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

16-18 ธนัวำคม 2565 15,999 15,999 4,500 

17-19 ธนัวำคม 2565 15,999 15,999 4,500 

23-25 ธนัวำคม 2565 16,999 16,999 4,500 

24-26 ธนัวำคม 2565 16,999 16,999 4,500 
30 ธนัวำคม 2565-01 มกรำคม 2566 18,999 18,999 4,500 
31 ธนัวำคม 2565-02 มกรำคม 2566 18,999 18,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บำทตอ่ทำ่น *** 

รำคำเด็กทำรก อำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี 4,900 บำท 

ทำรกตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและกลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่ 

(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเง ือ่นไของสำยกำรบนิ) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

• คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ



 

อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว

ของผูเ้ดนิทาง 
• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เนื่องจากทางสงิคโปรไ์ดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงค์

พ านักระยะสัน้ในประเทศสงิคโปรไ์มเ่กนิ 30 วัน) 
▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ

สงิคโปร ์

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่ 1 ทา่น) 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
   

 

เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์

หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้

ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยันการ

ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด

เหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ

จองการเดนิทางของทา่น หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท า

ใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวัน

เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้

มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี

ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษัิทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษัิท

เสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นั้นให ้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

 



 

เง ือ่นไขกำรจอง กำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ 

▪ กรุณำเตรยีมเงนิมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

▪ เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่     

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่ 
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเง ือ่นไของสำยกำรบนิ) 

• หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธ

วซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ
ช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊
ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้

ตอ้งกำร 
▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  
 

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่

สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้



 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก

ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้
ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดนิทางแลว้  
▪ หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอุบัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของ

ตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   
▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอื

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


