
 

 

 

 
 

 
 



 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ – Singapore  
14.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.00 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR869 

  (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ทา่นต้องทึง่  

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
            จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

 

วันท่ี2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ) 

*** หัวหน้าทัวร์น าท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY (ไม่รวมค่าบัตร MRT) *** 
โดยลูกค้าสามารถแยกท าโปรแกรมท่ีต้องการได้ตามอัธยาศัยอาทเิช่น 

1. ชอ็ปป้ิงท่ีห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ 

2. น่ัง EXPRESS TRAIN เข้าไปที่ SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซ่า 

> เดนิเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบัตร) 

3. อิสระตามอัธยาศัย ***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

OPTIONAL !!! หากต้องการซือ้บัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการ
เดนิทาง 



 

 

 
         

จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

 

       
 

วันที่3 CITY TOUR –ไชน่าทาวน์- Garden by the bay – Marina bay sands- 
           Duty Free Shop – ช็อปป้ิง Orchard –สนามบินดอนเมือง (B/L/D) 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.   จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น 

 

ซึง่ล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า  



 

 

“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 

การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 

ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสมัพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสด็จมา

เยือนสิงคโปร์ในครัง้แรกน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้

คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม

แมน่ า้สิงคโปร์  

 

• น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้ร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศ์ถงั วางศลิา
ฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้าน
บาท) ชัน้ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม พร้อมเดนิเลน่ช้อปปิง้ ซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 
จากนัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจดั

สวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ 

Super tree  คู่ท่ีมีความสงูเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บน

ยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์

ส าหรับ Super Tree 8 SGD)  

 

 

 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

 
• จากนัน้อิสระท่านที่  “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป

ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของ

โรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคาร

ทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ

จัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้

ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่

ในตวัอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง

นกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด

เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้า

ปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

• น าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมาย อาทิ 
น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 

• จากนัน้รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านท่ี 
ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะว่ามีศนูย์การค้า ร้านค้า และ
โรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
 

 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชืน้
แถบเมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนา่รักๆ ให้เราดอีูก
ด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ เพราะใน
เรือนกระจกจะตดิแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ 
ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

 
Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพนัธุ์
พืชและพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป็นทางเดิน โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟต์ไปชัน้บนสดุแล้วเดนิไล่
ลงมาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
 



 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถิ่น ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 40 กว่าปี 

 
19.00 น. ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR868 

23.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดนิทางถงึ 15 
ท่านขึน้ไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

APR-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-2330 

6-8 APR 2019 
หยุดวันจักรี 

11,999.- 
8,999.- 

-3,700.- 4,500.- 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

12-14 APR 2019 
วันสงกรานต์ 

10,999.- 
8,999.- 

-3,700.- 4,500.- 



 

 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

13-15 APR 2019 
วันสงกรานต์ 

12,999.- 
11,999.- 

-3,700.- 4,500.- 

MAY-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

3-5 MAY 2019 
9,999.- 
7,999.- 

-3,700.- 4,500.- 

JUNE-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

14-16 JUNE 19 9,999.- -3,700.- 4,500.- 

JUNE-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

27-29 JUL 2019 
วันเฉลิมพระชน
พรรษาร.10 

12,999.- -3,700.- 4,500.- 

AUG-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

10-12 AUG 2019 
หยุดวันแม่ 

11,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

OCT-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

12-14 OCT 2019 
วันคล้ายวัน
สวรรคตร.9 

12,999.- -3,700.- 4,500.- 

 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ทา่น เดินทางตามรายการทวัร์ ไมมี่หวัหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถ่ินดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ทา่นขึน้ไป เดนิทางตามรายการทวัร์ มีหวัหน้าทวัร์ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 
 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 
จ าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินได้ หลงัจากช าระเงินแล้ว 
เน่ืองจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผู้ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 

SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผู้ ต้องการใช้บตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถึง 120 SGD++ หรือ 
3,000 บาท   

 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท  
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 

เงื่อนไขการตัดกรุ๊ปสิงคโปร์ scoot (TZ) 
          

15+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์     
15+0  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์     
20+1  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์     
25+1  เพิ่ม  500 บาทจากราคาซีรีย์     

30+1 ราคาเทา่ซีรีย์     



 

 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

 
อัตรานีร้วม   

❖ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ และภาษีน า้มนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
❖ คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทาง  
❖ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
❖ คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น  
❖ คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
❖ คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งวนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ไม่รวมค่าทปิไกด์ + ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

❖ คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ 
❖ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.  
❖ คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง** 
Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 

เอกสารท่ีใช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
❖ ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ี
พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่  14  วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัทา่น 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

10. คา่ทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษัททวัร์ในตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ในทกุกรณี 
 
หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่่า



 

 

จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

❖ บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, 
การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 


