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บินด้วยสายการบินสกูต๊(TR) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

TR607 BKK(สวุรรณภมิู) – SIN(ชางกี) 10.50 – 14.15 

TR610 SIN(ชางกี) – BKK(สวุรรณภมิู) 16.10 – 17.30 
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**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 10 ก.ก.**

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์

** รบัเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ อยา่งน้อย 17 – 24 วนัก่อนการเดนิทาง(ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 

** เอกสารสาํหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์ 

 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็

ได(้สามารถทาํการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจงัหวดั) ลกูค้าจดัเตรียมเอง 

2.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ SG Arrival Card  (ICA)ไมเ่กนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทาง บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้  
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DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY 

SAND – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว ์SPECTRA LIGHT&WATER SHOW             (–/–/D) 

08.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสกู๊ต(TR) โดยมเีจ้าหน้าที่ของ

บรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

11.55 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสกูต๊(TR) เทีย่วบนิที ่TR607 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 10 

ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เรว็ กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

นําท่านเดนิทางสู ่การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บน

พืน้ทีก่ว่า 1 ลา้นตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่ี

ความโดดเดน่สวยงามแลว้กย็งัเป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้มการจดัสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ

สงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาตขิอง Marina 

Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากน้ียงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกบั Super tree คู่

ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้าํหรบัใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเหน็สวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super 

tree สามารถเหน็ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสอง

เรอืนหลกัๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เยน็) และCloud Forest 

(ชวีภาพแบบชืน้เยน็) และยงัมสีวนธมีต่างๆใหเ้ดนิชม (ไม่รวมค่าบตัรเข้าโดมและ SUPER TREE) 

 

อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน **ค่าเข้าชมรวมสองโดม 25 SGD** 
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คลาวดฟ์อเรสต(์CLOUD FOREST)  

ภายในประกอบไปด้วยน้ำาตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน้ํา

และต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้น

มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิ

ขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็น

ป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME)  

เป็นหน่ึงใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งน้ี ซึ่งไดร้บัการ

บนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ทีสุ่ดในโลก ภายในเรอืน

กระจกแห่งน้ีจะมตีน้ไมจ้ากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู่ 

ข้างในจะเปิดแอร์ เย็นสบาย นอกจากน้ีต้นไม้และ

ดอกไมใ้นหลายสว่นจะมกีารสลบัผลดัเปลีย่นกนัมาปลกู

ตามฤดกูาลต่างๆ ดว้ย 

 

 

SUPER TREE (SUPER TREE)  

**ค่าขึน้ SKY WALK 8 SGD** 

(ไม่มีจองล่วงหน้า ซ้ือหน้างานเท่านัน้) 

ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super 

Tree เป็นทา่นไดส้มัผสัววิมมุสงูของสวนโซน Outdoor 

จากนัน้เดนิทางเขา้เยีย่มชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วย

โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ที่

เป็นสระว่ายน้ําและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด์ น้าท่านขึน้ลฟิท์ไปทีช่ ัน้57ชมเมอืงสงิคโปรจ์ากมุมสงูที่

จุดชมววิ SAND SKYPARK จะสามารถชมเมอืงสงิคโปร์แบบมุมกวา้ง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว 

SAND SKY PARK57 ราคา 25 SGD) 



 
 

SG GS25 SIN08 3D2N TR 

 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารตาํรบัของ

ประเทศ สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นน้ีเริม่ตน้ตา้นานความอรอ่ยในปี 1966 เปิดมานานกวา่ 50 ปี 

นําท่านเดนิ ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานทีม่รีูปทรงทนัสมยัและสวยงามทีสุ่ด

สะพานหน่ึงของประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีอ่่าวมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไมเ่หมอืนทีอ่ื่นๆ

แลว้ยงัมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซบ็ของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หลก็ทีม่ลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัทีจ่ะหมุน

พนักนัไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรูปแบบของดเีอน็เอ ซึ่งนอกจากความสวยงาม

แลว้ยงัชว่ยเรือ่งการออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย  

จากนัน้นําท่าน ชมโชว์ SPECTRA – A LIGHT & WATER SHOW เป็นโชว์ที่จดัแสดงบริเวณตึก MARINA 

BAY SANDS ทําได้ยิง่ใหญ่ และ ตระการตา เป็นการแสดงแสง ส ีเสยีงและน้ําที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้(SOUTH EAST ASIA) ใชเ้วลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสยีงเพลงประกอบ เรือ่งราว  

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL CHANCELLOR ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
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***เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากลกูค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องทาํการเชค็ห้อง 

ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลกูค้าจะต้องทาํการชาํระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท *** 

  

DAY2 FREE DAY อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั            (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัไม่มีรถ/อาหารและไกดบ์ริการ (หวัหน้าทวัรใ์ห้คาํแนะนําในการท่องเท่ียว) 

แนะนํากิจกรรมท่ีน่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบั

โลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษิทัเอน็บซียีูนิเวอรแ์ซล และยูนิเวอรแ์ซลพกิเจอร ์หน่ึงในหกสตูดโิอผูผ้ลติภาพยนตร์ราย

ใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในสวนสนุกจะมเีครื่องเล่นและโชวต์่างๆทีม่าในธมีของภาพยนตรแ์อนิเมชัน่

ชื่อดงัหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอรม์เมอร ์TRANSFORMERS, จูลาสสคิปารค์ JURASSIC PARK, มาดากสัก้า 

MADAGASCAR, เซซามี ่สตรที SESAME STREET และเรือ่งอื่นๆ ซึง่ทาํใหเ้ราไดผ้จญภยับนเครือ่งเล่นต่างๆที่

มธีมีของหนงัแอนิเมชัน่จนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยู่ในฉากของหนังจรงิๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบดว้ย 

HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แ ล ะ 

MADAGASCAR แต่ละโซนกจ็ะมเีครื่องเล่นทีธ่มีทีแ่ตกต่างกนัไป (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ราคา 80 

SGD ต่อท่าน *ราคาน้ีเป็นราคาบตัรเข้าแบบปกติ หากสวนสนุกมีจดัเทศกาลให้สอบถามราคาอีกครัง้)  

***สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน กนัยายน – ธนัวาคม 2565 จะเปิดแค่ วนัพธุ – อาทิตย์

เท่านัน้** (หลงัจากเดือนธนัวาคม 2565 ต้องเชค็อีกครัง้) 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดินทาง **

หากจองไม่ทนั หรือโควต้าตัว๋สาํหรบับริษทัทวัรห์มด ลกูค้าสามารถซ้ือหน้างานได้ 
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พิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์า S.E.A. AQUARIUM เป็นอควาเรยีมหรอืศนูยแ์สดง

พนัธุ์สตัว์น้ําชื่อดงัของประเทศสงิคโปร์ ตัง้อยู่บนเกาะ SENTOSA ใน

โซน MARINE LIFE PARK ของ RESORTS WORLD SENTOSA โดย

ความโดดเด่นของอควาเรยีมแห่งน้ีก็คอืเป็นอควาเรยีมที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก มสีตัว์น้ําจดัแสดงอยู่กว่า 100,000 ตวั หรอื 800 สายพนัธุ์ แบ่ง

สรรคอ์อกเป็น 10 โซนดว้ยกนั  

 

 SKY HELIX SENTOSA สถานทีท่่องเทีย่วและจุดชมววิแห่งใหม่ล่าสุด

ของสงิคโปร์ ตัง้อยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า สามารถชมววิได้แบบ 360 องศา 

ความสงูประมาณ 35 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 12 ชัน้ ดา้นบนมองเหน็

ววิเกาะเซน็โตซ่าทัง้เกาะ  
 

 

 

สกัการะเจา้แม่กวนอมิที ่GUAM IM TEMPLE  วดัเก่าแก่ และศกัดิส์ทิธิ ์

ทีสุ่ดของสงิคโปรซ์ึ่งเป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อเป็นสริมิงคล

แก่ทุกทา่น ทีว่ดัน้ีทุกทา่นสามารถเสีย่งเซยีมซ ีเพือ่พยากรณ์ดวงชะตา 

 

 

 

KEPPEL BAY ที่ตัง้ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก

สูงระฟ้าสุดลํ้าอีกแห่งหน่ึงของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษา

ธรรมชาตเิลาะรมิทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาตเิขยีวขจ ีแถมยงัเป็น

จุดชมววิพระอาทติยต์กดนิทีส่วยมากๆ อกีดว้ย  

 

 

ล่องเรอืไปบนแม่น้ําสงิคโปรท์ี ่ย่าน CLARKE QUAY ชมววิสวยๆ ของ

บา้นเมอืงบนทัง้สองฝัง่ของแม่น้ํา ผ่าน MERLION PARK และ ตกึเรอื 

มารน่ิา เบย ์แซนด ์พอตกเยน็ทีน่ี่จะกลายเป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร รา้น

นั ง่ชิล  และมีเครื่องเล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX 

REVERSE BUNGY กบั GX-5 EXTREAM SWING ใหเ้ล่นอกีดว้ย  
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เท่ียงและคํา่อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกให้การท่องเท่ียว 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL CHANCELLOR ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากลกูค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องทาํการเชค็ห้อง 

ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลกูค้าจะต้องทาํการชาํระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท *** 

 

DAY3 เมอรไ์ลอ้อน – วดัพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรงุเทพฯ

(สวุรรณภมิู)                  (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลอ้อน (MERLION PARK) สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่

ปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดด

เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ซึง่ไมว่า่ใครจะมาสงิคโปรต์อ้งมาถ่ายรปู ณ ทีแ่หง่น้ีทุกคน 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระเข้ียวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื่อดังในประเทศ

สิงคโปร์ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบ

สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจาก

ทเิบต ซึง่มกีารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในสว่นของฟันหรอืพระทนตข์องพระพทุธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสดุของ

วดั ได้รบัการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสของวัด 

ประกอบกบัความช่วยเหลือของที่ปรกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัสําคญัและสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในปัจจุบนั 
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ก่อนกลบันําท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและหา้งสรรพสนิคา้บรเิวณ

ส่วนติดกบัท่าอากาศยานชางกีสงิคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 

134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์นิอล 1-3 

ได ้โดยจุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลงัการดว้ย น้ําตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สงูราว 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพรัง่

พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน้ํานขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสงิคโปร ์

16.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินสกู๊ต(TR) เที่ยวบินที่ TR610 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 10 

ก.ก.  ** 

17.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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********************************************************************** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

30 ธนัวาคม 65 – 01 มกราคม 66 18,999 6,000 

07 – 09 มกราคม 2566 14,999 5,000 

13 – 15 มกราคม 2566 13,999 5,000 

14 – 16 มกราคม 2566 13,999 5,000 

27 – 29 มกราคม 2566 13,999 5,000 

28 – 30 มกราคม 2566 13,999 5,000 

03 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 
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24 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 5,000 

03 – 05 มีนาคม 2566 15,999 5,000 

11 – 13 มีนาคม 2566 14,999 5,000 

17 – 19 มีนาคม 2566 
14,999 5,000 

  

18 – 20 มีนาคม 2566 14,999 5,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 10,000 บาท 

** 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 **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   

ข้อสาํคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหา

เช้ือโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- ในกรณีท่ีลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปรม์าแล้ว และมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ก่อนการเดินทาง

ครัง้น้ี ลูกค้าจะต้องนําเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุฉบบัจริง รวมทัง้หนังสือเดินทางเล่มก่อนเปล่ียน

ช่ือ-นามสกลุส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดิน

ทางเข้าสิงคโปรไ์ด้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้นัน้  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

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

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้

น้ําหนักไม่เกิน 10 ก.ก. ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่

รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปรส์าํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปร ์

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
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- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ทีไ่ม่ได้ระบุรวมราคาทวัร ์หากต้องการจองผ่านทางบรษิทัทวัรต์้องแจง้

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนัก่อนเดนิทาง ** 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 8,000 บาท 

หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด

ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 



 
 

SG GS25 SIN08 3D2N TR 

 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาต ิหรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรพัย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตวั

นกัทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื่อน

วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ทา่น

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
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- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทาง

บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณีทีจ่ําเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้

สง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้คําสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


