
 
 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ620 BKK(สวุรรณภมิู) –SIN(ชางกี) 09.45 – 13.10 
VZ621 SIN(ชางกี)– BKK(สวุรรณภมิู) 14.10 – 15.30 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องแต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  
 

 
 
 
 



มาตรการความปลอดภยัยคุโควิด-19 
** รบัเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง (วคัซนีสตูรใดกไ็ด ้ไมน้่อยกว่า 2 เขม็และรองรบัวคัซนีสตูร
ไขว)้ 

-เดก็อาย ุ12 ปี และต า่กว่า ท่ีไม่ได้รบัการฉีดวคัซีนโควิดต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รบัอนุญาตให้
เดินทางเข้าสู่สิงคโปร ์เม่ือเดินทางมาพร้อมกบัผูป้กครองท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเดก็ไม่ต้องกกั
ตวัและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าสิงคโปร ์

- เดก็ต า่กว่า2ปีไม่ต้องตรวจหาเช้ือโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและไม่ต้องตรวจเม่ือเดินทางถึง
สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร ์
** เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิคอืวคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT กไ็ด้
(สามารถทาํการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั)ลกูค้าจดัเตรียมเอง 
 2.ประกนัการเดนิทางความคุม้ครองการรกัษาโควดิ ขัน้ตํ่า 30,000 ดอลลารส์งิคโปรร์วมในราคาทวัรแ์ล้ว 
 3.เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิแบบ ATK พรอ้มใบรบัรองแพทยท์ีแ่สดงผลเป็นลบภายใน 48 ชม.ก่อนการ
เดนิทางเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ลกูค้าจดัเตรียมเอง ไม่รวมในราคาทวัร์ 

4.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพไมเ่กนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร์https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
5.ลกูคา้ดาวน์โหลด APP :TRACETOGETHERhttps://www.tracetogether.gov.sg/บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้รวม

ในราคาทวัรแ์ล้ว 
** เอกสารส าหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 1.เอกสารการชาํระเงนิค่าตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทยและค่าโรงแรม SHA++ หรอืAQ 1คนืตามระบบ TEST&GO
ลกูค้าจดัเตรียมเอง ไม่รวมในราคาทวัร์ 
 2.ลงทะเบยีนผ่านระบบ THAILAND PASS บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้ 

 
DAY1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอรไ์ลอ้อน  – MARINA BAY SAND– สะพาน

เกลียวHELIX– อโุมงคต้์นไม้ –GARDEN BY THE BAY     (–/–/D) 
07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สวุรรณภมิู ชัน้ 4เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ ( VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกีประเทศสงิคโปรโ์ดยสายการบินเวียตเจท็ ( VZ) เทีย่วบนิที ่VZ620
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

น ้าหนักกระเป๋าท่ีได้รบั ราคาต่อขา(บาท) 

15 กิโลกรมั 800 



20 กิโลกรมั 850 
13.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกีประเทศสงิคโปร(์เวลาทอ้งถิน่เรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้นําท่านถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลอ้อน  (MERLION PARK)สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโต
ครึง่ปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีนซึง่ไมว่่าใครจะมาสงิคโปรต์อ้งมาถ่ายรปู ณ ทีแ่ห่งนี้ทุกคน 
จากนัน้เดนิทางเขา้เยีย่มชม MARINA BAY SANDโรงแรมหรรูะดบั 6 ดาว โดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม 
หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระว่าย
น้ําและจดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์น้าท่านขึน้ลฟิทไ์ปทีช่ ัน้57ชมเมอืงสงิคโปรจ์ากมมุสงูทีจ่ดุชมววิ SAND 
SKYPARKจะสามารถชมเมอืงสงิคโปรแ์บบมมุกวา้ง 360 องศา(ไม่รวมค่าขึ้นชมจดุชมวิวSAND SKY PARK57) 

นําท่านเดนิทางสู่ ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ ์( HELIX BRIDGE)เป็นสะพานทีม่รีปูทรงทนัสมยัและสวยงามทีสุ่ด
สะพานหนึ่งของประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีอ่่าวมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไมเ่หมอืนทีอ่ื่นๆแลว้
ยงัมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซบ็ของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หลก็ทีม่ลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัทีจ่ะหมนุพนักนัไป
เรือ่ยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรปูแบบของดเีอน็เอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยงัช่วยเรือ่ง
การออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู่ การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ที่
กว่า 1 ลา้นตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1 ,035 ลา้นดอลล่าร์
สงิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเด่นสวยงามแลว้กย็งั
เป็นสญัญลกัษณ์ของ ประเทศสงิคโปร ์ ใหท้่านไดช้มการจดัสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ื่นชมกบั 
ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีว้
สาํหรบัใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเหน็สวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเหน็ทศันียภาพ
อนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภมูทิี่
ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เยน็) และยงัมสีวนธมี
ต่างๆใหเ้ดนิชม(ไม่รวมค่าบตัรเข้าโดมและSUPERTREE) 



 

อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน 

 

คลาวดฟ์อเรสต(์CLOUD FOREST) 
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 
ภายในประกอบไปดว้ยนํ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน้ํา
และตน้ไมน้านาชนิด และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิ
ขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็น
ป่าหมอกสวยงามมาก 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) 
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 
เป็นหน่ึงใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึง่ไดร้บัการ
บนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ทีสุ่ดในโลก ภายในเรอืน
กระจกแห่งนี้จะมตีน้ไมจ้ากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู ่
ขา้งในจะเปิดแอร ์เยน็สบาย ตน้ไมภ้ายในน้ีจะเน้นแบบ
ทีอ่ยูใ่นสภาพเยน็และแหง้ มดีอกไมห้ลากประเภทให้
ชม นอกจากนี้ตน้ไมแ้ละดอกไมใ้นหลายส่วนจะมกีาร
สลบัผลดัเปลีย่นกนัมาปลกูตามฤดกูาลต่างๆดว้ย 

 

SUPERTREE (SUPER TREE) 
**ค่าขึ้น SKY WALK8 SGD** 
ทางเดนิ SKY WALK ทีเ่ดนิเชื่อมละหว่างตน้ Super 
Tree เป็นท่านไดส้มัผสัววิมมุสงูของสวนโซน Outdoor 



 นําท่านเดนิทางสู่ อโุมงคต้์นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)ตัง้อยูใ่นสวยสาธารณะ ในใจกลาง
 เมอืง มคีวามรม่รืน่มากๆ จากทีน่กัท่องเทีย่วฮติมาถ่ายรปูสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งนี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมายๆ 
 จงึทาํให ้ทีน่ี่เป็นสถานที ่ทีม่ชีื่อเสยีงทีทุ่กคนอยากไปเยอืน  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารตํารบัของประเทศ
 สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นน้ีเริม่ตน้ตา้นานความอรอ่ยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

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

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัไม่มีรถ/อาหารและไกดบ์ริการ(หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าในการท่องเท่ียว) 
แนะน ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ :สวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโ อ (UNIVERSAL STUDIO)เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่
สรา้งขึน้โดยบรษิทัเอน็บซียีนูิเวอรแ์ซล และยนูิเวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึ่งในหกสตูดโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในสวนสนุกจะมเีครือ่งเล่นและโชวต่์างๆทีม่าในธมีของภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ชื่อดงัหลาย
เรือ่ง เช่น ทรานสฟอรม์เมอร ์ TRANSFORMERS, จลูาสสคิปารค์ JURASSIC PARK, มาดากสักา้ 
MADAGASCAR, เซซามี ่สตรที SESAME STREET และเรือ่งอื่นๆ ซึง่ทาํใหเ้ราไดผ้จญภยับนเครือ่งเล่นต่างๆทีม่ธี ี
มของหนงัแอนิเมชัน่จนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยูใ่นฉากของหนงัจรงิๆ   โดยจะแ บ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบดว้ย 



HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ 
MADAGASCAR แต่ละโซนกจ็ะมเีครือ่งเล่นทีธ่มีทีแ่ตกต่างกนัไป (ไม่รวมบตัรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 
80SGD ต่อ 1 ท่าน) 

**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน พฤษภาคม – มิถนุายน 2565 จะเปิดแค่ วนัพฤหสั – อาทิตย์
เท่านัน** (หลงัจากเดือนมิถนุายน 2565 ต้องเชค็อีกครัง้ ) 

 
 ชงิชา้สวรรค ์SINGAPORE FLYER (สิงคโปร ์ฟลายเออร์) ชงิชา้
 สวรรคช์มววิขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่่ามกลางตกึระฟ้า เป็นอกีหนึ่ง
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมาะแก่การชมววิทวิทศัน์สุดตระการตาของสงิคโปร์
สงูจากพืน้ดนิ 165 เมตร เท่าๆ กบัตกึ 42 ชัน้ และตรงตําแหน่งนี้เองคุณจะ
มองเหน็ววิทวิทศัน์เบือ้งล่างทีส่วยงามน่าทึง่(ค่าขึน้ 33 SGD) 

 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิที่GUAM IM TEMPLE วดัเก่าแก่ และศกัดิส์ทิธิ ์ทีสุ่ด
ของสงิคโปร์ ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อเป็นสริมิงคลแก่ทุก
ท่าน ทีว่ดันี้ทุกท่านสามารถเสีย่งเซยีมซ ีเพื่อพยากรณ์ดวงชะตา 

 
 
ชอ้ปป้ิงทีถ่นน ORCHARD ROADเดนิเลอืกชมสนิคา้ทนัสมยัทีถู่กใจพรอ้ม
ชมสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอรก์ลอ้งถ่ายรปูกลอ้งวดีโีอและของเล่น
เดก็บรเิวณยา่น ชอ้ปป้ิง ORCHARD ROADถนนทีทุ่กๆคนทีม่าสงิคโปร์
ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆทัง้สองฝัง่ถนน ใน
หา้งชื่อดงัต่างๆมากมาย 

 
ล่องเรอืไปบนแมน้ํ่าสงิคโปรท์ี ่ ย่าน CLARKE QUAYชมววิสวยๆ ของ
บา้นเมอืงบนทัง้สองฝัง่ของแมน้ํ่า ผ่าน MERLION PARK และ ตกึเรอื มาริ
น่า เบย ์แซนด ์พอตกเยน็ทีน่ี่จะกลายเป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร รา้นนัง่ชลิ 
และมเีครือ่งเล่นสนุกๆ ทา้ทายความกลา้อยา่ง G-MAX REVERSE 
BUNGY กบั GX-5 EXTREAM SWING ใหเ้ล่นอกีดว้ย  

 
สวนNATIONAL ORCHID GARDENเป็นส่วนหนึ่งของ SINGAPORE 
BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ่ของสงิคโปร ์ตัง้อยูไ่ม่
ห่างจากตวัเมอืงนกั ภายในสวนเป็นทีจ่ดัแสดงกลว้ยไมถ้งึ 60 ,000 ตน้ 
1,000 สายพนัธุ ์นํามาตกแต่งเป็นซุม้ทางเดนิ ประตู และน้ําตก นอกจากนี้
กย็งัมโีซนทีน่่าสนใจอื่นๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และ
สวนสนุกทีส่อดแทรกความรูท้ีน่่าสนใจเกีย่วกบัธรรมชาตเิอาไวด้ว้ย 



 
KEPPEL BAYทีต่ัง้ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตกึสงู
ระฟ้าสุดลํ้าอกีแห่งหนึ่งของสงิคโปร ์รอบๆ กจ็ะมเีสน้ทางศกึษาธรรมชาติ
เลาะรมิทะเล โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิขยีวขจ ีแถมยงัเป็นจดุชมววิพระ
อาทติยต์กดนิทีส่วยมากๆ อกีดว้ย ใครทีก่ําลงัมองหาสถานทีเ่ดนิเล่น 
พกัผ่อน ออกกําลงักายกลางแจง้ท่ามกลางบรรยากาศชลิๆ  

 
น ้าพแุห่งความมัง่คัง่  หรอื FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้อยูต่รงกึง่กลาง
ของ กลุ่มอาคารซนัเทค ซติี ้( SUNTEC CITY) ทีเ่ชื่อว่าเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ที่
ดทีีสุ่ดในโลก ซึง่ตําแหน่งของน้ําพุกเ็ชื่อว่าเป็นศูนยร์วมพลงังานดา้นบวกใน
แงม่มุต่างๆ ของชวีติ จงึกลายเป็นทีม่าของชื่อ " FOUNTAIN OF 
WEALTH" นัน่เองค่ะ และเนื่องจากมดีไีซน์เท่ๆ ประดบัดว้ยแสงสใีนยามคํ่า
คนื จงึมผีูค้นมากมายอยากไปรบัพลงับวก และชมแสงสขีองน้ําพุดว้ย
เช่นกนั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY3 วดัพระเขีย้วแก้ว –THE JEWEL CHANGI–ท่าอากาศยานชางกี– กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระเขี้ยวแก้ว  (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)เป็นวดัชื่อดงัในประเทศสงิคโปร ์
สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1 ,875 ลา้นบาท ใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบตซึง่มกีารประดษิฐาน
พระบรมสารรีกิธาตุในส่วนของฟันหรอืพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุดของวดั ไดร้บัการออกแบบและวาง
แนวคดิโดยพระอาจารย ์SHI FA ZHAO ทีด่าํรงตําแหน่งเจา้อาวาสของวดั ประกอบกบัความช่วยเหลอืของทีป่รกึษา
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัสาํคญัและสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในปัจจบุนั 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกีประเทศสงิคโปร ์



ก่อนกลบันําท่านชม THE JEWEL CHANGIเป็นอาคารพาณชิยกรรมแบบประสมและหา้งสรรพสนิคา้บรเิวณส่วนตดิ
กบัท่าอากาศยานชางกสีงิคโปรถ์ูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึง่กลาง
สุดของอาคารจะอลงัการดว้ย น้ําตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สงูราว 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพรัง่พรลูงมาจากเพดาน สู่
แอ่งน้ํานขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

14.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน สวุรรณภมิู โดยสายการบินเวียตเจท็ ( VZ) เทีย่วบนิที ่ VZ621ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

น ้าหนักกระเป๋าท่ีได้รบั ราคาต่อขา(บาท) 

15 กิโลกรมั 800 
20 กิโลกรมั 850 

15.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

22 – 24 พฤษภาคม 2565 9,999 4,500 



29 – 31 พฤษภาคม 2565 11,999 4,500 

12 – 14 มิถนุายน 2565 11,999 4,500 

19 – 21 มิถนุายน 2565 11,999 4,500 

26 – 28 มิถนุายน 2565 11,999 4,500 

03 – 05 กรกฎาคม 2565 11,999 4,500 

10 – 12 กรกฎาคม 2565 11,999 4,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 11,999 4,500 

07 – 09 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

21 – 23 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

28 – 30 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

04 – 06 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

11 – 13 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

18 – 20 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

25 – 27 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทริป ต่อ 

ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน **  
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท**  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

 



 
ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการกระเป๋าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะ
พจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) **  

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

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น 
กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควิด-19 ในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารกัษาพยาบาล 1.5 ล้าน(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 



- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัคนไทย ในกรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ไมร่วมน้ําหนกัโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง และค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่า

ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 SGDต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ ATK(มีใบรบัรอง) ก่อนเดินทาง 48 ชม.  

- โรงแรมกกัตวั1คืน เพ่ือรอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรณุาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท  
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ ( WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50 %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน ,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ , ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวั

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อยา่งน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบรษิทั



จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรดุ กรณุา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กัเนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว ( SINGLE) และหอ้งคู่ ( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว*  

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


