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เท่ียวสิงคโปร ์3 วนั 2 คืน เท่ียวคุ้ม คณุภาพครบ 
บินตรงสู่เมืองสิงโตพ่นน ้าสายการบิน VIETJET AIR 

 เชค็อินแลนดม์ารค์เมอืงสิงคโ์ปร 
“Merlion,Graden by the bay,Fountain of Wealth” 

 สายช้อปป้ิงห้ามพลาด “ไชน่าทาวน์และถนนออรช์ารด์” 
 ชมโชวก์ารแสดงแสง สี เสียง Wonderful Light  
 ล้ิมรส บกักุ้ดเต๋ ร้านสดุดงั “Song Fa” ท่ีใครมากห้็ามพลาด! 
  อิสระฟรีเดย ์1 วนั เลือกซ้ือ Option เสริม UNIVERSAL STUDIO 
  บริการ น ้าด่ืมบริการวนัละ 1 ขวด 

  

FLIGHT     

DEPARTURE :    VZ620    BKK-SIN    06.10 – 09.40 น. 
RETURN        :    VZ627    SIN-BKK    21.30 – 22.55 น. 

 
 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเท่ียวบิน
เพื่อยืนยนักบัทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองและขอความกรณุาให้ท่านซื้อตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและ
เวลาเดินทางได้ อนัเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้า
ของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยั 
ดงันัน้เหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทัง้ส้ิน อน่ึง บริษทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ้ป ประมาณ 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

 
 
 



 

 
 
 

 
เอกสารส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ (ส าคญัมาก โปรดให้ความส าคญั) 

1. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดจะต้องเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) แสดงแอปหมอพร้อม 

(ลูกค้าจดัเตรียมด้วยตนเอง) 

2. กรอกแบบฟอรม์ด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปรผ์่านเวบ็ไซต์ 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บริษทับริการลงทะเบียน) 

3. กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรกัษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทวัรท์ราบก่อนลงทะเบียน 

4. หากเคยเข้าสิงคโปรด้์วยช่ือเก่าหรือเคยถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/ราคาเดก็ พกัเด่ียว  

16-18 มิถนุายน 2566 14,999 4,900 
17-19 มิถนุายน 2566 14,999 4,900 
30-02 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
01-03 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
07-09 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
08-10 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
13-15 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
14-16 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
15-17 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
19-21 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
20-22 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
21-23 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
22-24 กรกฎาคม 2566 14,999 4,900 
27-29 กรกฎาคม 2566 16,999 4,900 
28-30 กรกฎาคม 2566 17,999 4,900 
29-31 กรกฎาคม 2566 16,999 4,900 
30-01 สิงหาคม 2566 16,999 4,900 
31-02 สิงหาคม 2566 15,999 4,900 
01-03 สิงหาคม 2566 15,999 4,900 
02-04 สิงหาคม 2566 15,999 4,900 
03-05 สิงหาคม 2566 15,999 4,900 
04-06 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
05-07 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
10-12 สิงหาคม 2566 16,999 4,900 
11-13 สิงหาคม 2566 16,999 4,900 
12-14 สิงหาคม 2566 17,999 4,900 
18-20 สิงหาคม 2566 13,999 4,900 
19-21 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
23-25 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
24-26 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
25-27 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 



 

26-28 สิงหาคม 2566 14,999 4,900 
01-03 กนัยายน 2566 14,999 4,900 
02-04 กนัยายน 2566 14,999 4,900 
08-10 กนัยายน 2566 13,999 4,900 
09-11 กนัยายน 2566 13,999 4,900 
15-17 กนัยายน 2566 16,999 4,900 
16-18 กนัยายน 2566 16,999 4,900 
22-24 กนัยายน 2566 13,999 4,900 
23-25 กนัยายน 2566 14,999 4,900 
29-01 ตุลาคม 2566 14,999 4,900 
30-02 ตุลาคม 2566 14,999 4,900 
01-03 ตุลาคม 2566 14,999 4,900 
06-08 ตุลาคม 2566 15,999 4,900 
07-09 ตุลาคม 2566 15,999 4,900 
12-14 ตุลาคม 2566 17,999 4,900 
13-15 ตุลาคม 2566 18,999 4,900 
14-16 ตุลาคม 2566 17,999 4,900 
20-22 ตุลาคม 2566 17,999 4,900 
21-23 ตุลาคม 2566 18,999 4,900 
22-24 ตุลาคม 2566 17,999 4,900 
23-25 ตุลาคม 2566 17,999 4,900 

*** จอยแลนด ์ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัออก 2,000 บาทต่อท่าน *** 
ราคาเดก็ทารก อายุต า่กว่า 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกต้องมีอายไุม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  

(แต่สามารถเปล่ียนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน) 

 

 

 



 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)-สนามบินชางกี - GARDEN BY THE BAY- ซนัเทคซิต้ี น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ - 

MERINA BAY SAND 

03.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง  ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai 
VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกบัเจา้หน้าทีส่่งทวัรแ์ละหวัหน้าทวัร ์ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั แจกเอกสารการเดนิทาง 
และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ   

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่ได้ 
ทีน่ัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ 

ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบนิ 
06.10 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศสงิคโปร์ โดยสายบนิ Thai VietJet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ620 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง) 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน น าท่านรบัสมัภาระ 

(เวลาท้องถ่ินประเทศสิงคโปรเ์รว็กว่าเวลาท้องถ่ินประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านไปยงั ซนัเทคซิต้ี (SUNTEC CITY) 
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสงิคโปร์ ภายในศูนย์กลางค้าแห่งนี้มรี้านค้าปลีกมากกว่า 400 ร้าน ร้านอาหาร และ
แหล่งบนัเทงิ เป็นชอ้ปป้ิงมอลลย์กัษ์ใหญ่ทีร่วมรา้นแบรนด์เนม ระดบัโลกและ แบรนดด์งัของสงิคโปร ์นอกจากนี้ยงัม ีน ้าพุ
แห่งความมัง่คัง่ (Fountain of Wealth)  ที่ได้รบัการบนัทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน ้าพุที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกนับตัง้แต่ปี 1988 ดว้ยขนาดความสูงทีม่ากถึง 13.8 เมตร จากนัน้ชมแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสงิคโปร์ 
GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชื่นชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์  
นอกจากนี้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั SUPRT TREE คู่ที่มคีวามสูงเข้าด้วยกนั มไีว้ส าหรบัให้ผู้ที่มาเยอืนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ SUPER TREE สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้า DOME)  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

เยน็         บริการอาหารเยน็  ณ ร้านอาหาร  ล้ิมรส บกักุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเยีย่มชม ย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าสงิคโปร ์มปีระวตัยิาวนานมาร่วม 150 ปี 

ใน ฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเก่าแก่ ทุกวนันี้ “คลาร์กคยี์” กย็งัเตม็ไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นที ่ผลดัเปลี่ยนกนั

มาเยอืน โกดงัสนิคา้ถูกปรบัเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผบั บาร ์และแหล่งบนัเทงิทีต่อ้นรบั นักท่องเทีย่วทัง้กลางวนัและกลางคนื 

หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั MARINA BAY SAND รสีอร์ทสุดหรูใหญ่ที่สุดในสงิคโปร์ มารน่ีา เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วย

ห้องพักและห้องสูทกว่า 2 ,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ช ัน้ที่ 57 ของโรงแรม  เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี

พื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสูง200 ม. บนสวนได้รบัการตกแต่งอย่างสวยงาม มี

ตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนด์ส 

คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝัง่ตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสโินทีเ่ตม็ไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ 

ซึ่งนักท่องเทีย่วสามารถเพลิดเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีู้พนันหยอดเหรยีญ

มากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรเูลต็ต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคาร

มากมาย ส าหรบันักช้อปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Herms, Prada, Burberry, Cartier อสิระกบัการถ่ายรปู 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีย่ิง่ใหญ่และอลงัการทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีื่อว่า Spectra Show 

ที ่Marina Bay Sands ซึง่เป็นลานทีน่ัง่หนัหน้าออกทางอ่าว Marina 

ท่ีพกั  Value Thomson หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพ่ิม 1,290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้นชืน้แถบ

เมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ดัยกัษ์และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราได้

ถ่ายรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารกั ๆ ใหเ้ราดูอกีดว้ย เหมาะแก่การไป

นัง่อ่านหนังสอื นัง่เล่นชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์ห้

อากาศเยน็สบาย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุ์พชืและ

พนัธุ์ไมใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดย

เราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสุด แล้วเดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็นป่า

หมอกสวยงามมาก 

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


 
วนัท่ี 2 FREE DAY อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 

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

ท่านสามารถเท่ียวชมบรรยากาศของสิงคโปรต์ามอธัยาศยั (ไกดแ์นะน า)  

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรบัส่ง) (B/-/-) 
เพ่ิม ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 3,590 บาท(อายุ13ปีขึ้นไป) 

ราคาเดก็ท่านละ 2,790 บาท (อายุ4-12ปี) 
 

 
 



 

  
 

พร้อมเข้าสู่โลกเหนือจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก 
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร) ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณ
และครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยงัต้องตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ !! ที่
แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรอื
ดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ทีสุ่ดของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ย
ระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ื่อดงัแบทเทลิสตาร ์กาแลก็ตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนุษย์
หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย  

➢ โซนอียิปต์โบราณ พบกบัเครื่องเล่นเขย่าขวญัทีม่คีวามเรว็สูง  และความน่ากลวัของเหล่าวญิญาณมมัมีจ่ะคบืคลาน
ในท่ามกลางความมดื  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู!้ โดยไม่รูต้วั  

➢ โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด ์หรอืดนิแดนจุลสคิปาร์คที่พาย้อนอดตีกลบัไปสู่ยุคดกึด าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเข้าเขตหวง
ห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านัน้ยงัไม่พอ คุณยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่า
สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

➢ โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การต์ูนเรื่อง
มาดากสัการ ์อาทเิช่น อเลก็ซ,์มารต์ี,้เมลแมนและ 
กลอเลียที่คอยต้อนรบัคุณเข้าสู่ป่าทบึแห่งนี้ โซนนิวยอร์กสมัผสัเมอืงจ าลองนิวยอร์กเมอืงที่ใหญ่และเจรญิที่สุดใน
อเมรกิา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตร์การแสดงสเชีย่ลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพเิศษไลท์!
คาเมร่า! แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์ 

➢ โซนฮอลลีวู้ด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรบัจากเหล่าเซเลบรติี้ที่จะมายนืปรากฏตวับนทอ้งถนน
แห่งนี้ 

➢ โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร์ 3มติ ิเรื่องเชรค็ ซึง่คุณไม่
เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากทีน่ี้เท่านัน้ นอกจากนี้ยงัมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื่ม-ช้
อปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถงึ 

รา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โต
ซ่า  

ชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER อสิระในการเทีย่วชม ซึง่อยู่ดา้นนอกของยูนิเวอร์แซล เพยีงกา้วเข้าสู่
บนัไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ กจ็ะไดพ้บความงดงามแบบดจิติอลพาโนรามาจากประตมิากรรมละลานตา  พบกนั
กบัเดอะซเีคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม 



 
ดอลซึ่งจะน าความมนัส์ทีผ่สมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ ้และ ลาสเวกสั มาสู่คุณใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน
แห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!! 

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine 
Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 1,200 บาท) ถูกจดัอันดบัให้เป็นอควา
เรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยถูกออกแบบให้เป็น
อุโมงค์ใต้น ้า สามารถบรรจุน ้าเคม็ไดก้ว่า 45 ล้านลติร รวมสตัว์ทะเล
กว่า 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัว์น ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วย
ซากปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเล
ต่างๆ ทัว่โลก 

ท่ีพกั Value Thomson หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาวนท่ี 3 MERLION-

FOR   

วนัท่ี3 MERLION-FORT CANNING PARK- ORCHARD ROAD -CHINA TOWN-วดัพระเขี้ยวแก้ว-สนามบินชางกี-THE 

JEWEL CHANGI -กรงุเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)     
น าท่านเดนิทางไปยงั MERLION ถ่ายรปูคู่กบัMERLIONสญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้
หนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มทีศันียภาพที่สายงาม โดยมฉีากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร์  

น าท่านไปยงัสถานทีย่อดฮติทีไ่ม่ว่าใครมาสงิคโ์ปรกต็อ้งแวะไปถ่ายรูปทีน่ี่    FORT CANNING PARK สวนป้อม
ปราการ แคนนิงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจกลางตวัเมอืงสงิคโปร ์ทีภ่ายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่
น่าสนใจทัง้ทางดา้ประวตัศิาสตร์, ลานแสดงดนตร ีและ
ธรรมชาตอินัร่มรื่น อยู่ตดิกบั Clark Quay, พพิธิภณัท์
แห่งชาตสิงิคโปร ์(Singapore National Museum) และ
ใกลก้บัย่านชอ้ปป้ิงถนนออชาร์ด Orchard Road ชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขาย
ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรก
เพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะตอ้งมา
ผ่านทีท่่าเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์าร์ดจดัไดว่้า
เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงระดบั  โลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ 
รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝัง่ถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ
อื่นๆอกีมากมาย หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั CHINA TOWN ซึง่เป็นอกีสถานทีห่นึ่งในสงิคโปรท์ีน่ักท่องเทีย่วไม่ควรพลาด 
ทีน่ี่จะมรีา้นคา้ขายสนิคา้ประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่รมิ
ถนนสองขา้งทาง มถีนนอาหาร และสถานทีส่ าคญั ๆ ทาง
ประวตัศิาสตรอ์กีมากมายหลายแห่ง ชมวดั พระเขี้ยวแก้ว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่
ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ของพระพุทธเจา้วดั
พระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้งสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั 
วางศลิาฤกษ์ เมื่อวนั ที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการ
ก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ สงิคโปร ์ (ประมาณ 
1500  ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา
สนพธิ ีชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะ
องคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้นักเ็ป็น วดัแขกซึง่ม ีศลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชางกี น าทุกท่านเชค็อนิและโหลดสมัภาระ จากนัน้น าทุกท่านเทีย่วชม น ้าตก

ในอาคารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก HSBC Rain Votex ทีม่คีวามสูงถงึ 40 เมตร ทีจ่ะไหล่ลงมาตัง้แต่ชัน้บนยาวลงมาถงึชัน้ล่าง 

น ้าตกยกัษ์นี้ใช้น ้าหมุนเวียนถึง 50,000 ลิตร ชมสวนยกัษ์ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เป็นสวนที่ถูกตกแต่งอยู่ล้อมรอบ

เทอร์มนิอล ดว้ยต้นไมส้ไตล์ทรอปิคอลกว่าสองพนัต้น และยงัมเีขาวงกตต้นไม้ Canopy Maze ไวใ้หไ้ดเ้ดนิเล่นดว้ย ให้

ท่านอสิระกบัการถ่ายภาพ  

21.30 น. อ าลาสงิคโปร ์มุ่งหน้าสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI VIETJET 
เทีย่วบนิที ่VZ627 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
 

22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถว้นก่อนท าการจอง) 
 

 

ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท้์องถ่ินตามธรรมเนียม  
(ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 

ขอเกบ็ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ณ สนามบินในวนัเชค็อิน  

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน 

ส่วนค่าทิปหวัหน้าทวัรท่ี์ดแูลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
 

 



 
อตัราค่าบริการรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสารไป-กลบั ตามรายการทีร่ะบุ (รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครื่อง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งคู่ ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

*กรณีพกั3ท่านกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทวัร์ เน่ืองจากหอ้งTriple ทีป่ระเทศสงิคโ์ปรม์จี านวนทีจ่ ากดั 
• ค่าอาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ดงัทีร่ะบุในรายการ 
• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างการเดนิทางวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ **ค่า

ประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิ
ส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเข้าประเทศสงิคโปร์ส าหรบัคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางสงิคโปร์ได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศสงิคโปร์ไม่เกนิ 30 วนั) 
▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศสงิคโปร ์
▪ ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์              ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
▪ ค่าปรบัส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรมัต่อ 1 ท่าน) 
▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผู้เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีู้

เดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟล์ท

บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น ดงันัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการ

ออกเดนิทางก่อนจองไฟลบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนัน้ ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั

เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าให้กรุ๊ปมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมขึ้น หรอือาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตให้เลื่อนวนั

เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร์  

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแล้ว

จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมให้ทางบริษัทฯ 

คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษิทัฯ  

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 

▪ กรุณาเตรียมเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  



 
▪ การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัต้องส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิ

▪ หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋
เครื่องบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านทีต่้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจ้าหน้าที ่    ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
 (แต่สามารถเปล่ียนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน) 

• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และไม่คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วน
หนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณี
แจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่
เป็นกรณีพเิศษ 

วคัซีนท่ีประเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 
Vaccinations Accepted by Singapore 
Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval between 
Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 2 24 days 

Serum Institute of 
India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval between 
Doses 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 
(InCoV) 

2 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

• mRNA-1273 

• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Ad26.COV2.S 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL vaccines 

หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีน้ี
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให้ถ้าต้องการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีน่ัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอนัใดกต็ามแต่ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน
สละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดินทาง
หรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

▪ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

▪ การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนั
ได ้  

▪ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งให้
เป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 



 
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง
ประการ เช่น การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทั
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรพัย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรอืเกิดอุบตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณของตวันักท่องเทีย่วเอง ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็ามทางบรษิัท
ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

กรณีท่ีต้องการซื้อประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม สามารถแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 1-3 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


