
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ)  
 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree   
 แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล ์ยา่น Street Art Kampong Glam Street และ Little India 
 น าทา่นขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple 

 ไหวพ้ระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน ์
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถา่ยรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 สัมผัส ยา่นคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นยา่นทอ่งเที่ยวและกินดื่มรมิแมน่ํา้สงิคโปร ์ 
 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง และนํา้ ท่ีใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบั Wonder Full Light 
  ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถา่ยรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ (เลือกซือ้ Option B) 
 รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

 

 

 



 

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์– รวมขึน้ Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม 
–  คลากคีย ์ - มาริน่า เบย ์แซน – ชมโชว ์Wonder Full Light     (D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน  THAI VIETJET 

AIR  (VZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.45 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบินที่ VZ620  
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้นาํทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ่ง  (เวลาท้องถิน่เร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
 
จากนัน้นาํทา่น ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ิน  ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์  
 

 



 

 

ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผา่นชม  “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งสาํรดิเป็น
ของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์ม่ือครัง้ท่ี
พระองคเ์สดจ็มาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน  สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูป

ป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีหั้นหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร ์
 
ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมวัดแขก Sri Krishnan เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของสิงคโปร ์สรา้งเมื่อ 130 ปีท่ีแลว้โดย Hanuman Beem 
Singh ไดส้รา้งแทน่บชูาใตต้น้ไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพ่ือเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวฮินดท่ีูมาจากอินเดียท่ี
อยูบ่รเิวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street ตอ่มาท่ีบชูาดงักลา่วมีขนาดใหญ่ขึน้
เน่ืองจากมีผูเ้คารพบชูามากขึน้ การดแูลวดัไดส้ง่ผา่นจาก Humna Somapah ก่อนท่ีจะสง่ตอ่มาถึง Jognee Ammal ในชว่ง
การดแูลของ Jognee Ammal รูปป้ันถกูสง่มาจากอินเดียใตเ้พ่ือใชป้ระดบั มีการสรา้งหอ้งบชูาหลกั และยอดโดมและแทน่บชูา
แหง่นีไ้ดร้บัการสถานปนาใหเ้ป็นวดัเม่ือปี 1933 
จากน้ันน าท่านสักการะเจา้แมก่วนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีช่ือเสีย 

อยา่งมาก ทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละนกัทอ่งเท่ียวนบัถือวา่ศกัดิส์ิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัดิส์ิทธ์ิในองคเ์จา้แมก่วนอิมนัน้  มาจากคน 

ท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความสาํเรจ็นั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้รกราก 

อยูใ่นประเทศสิงคโปร ์เพ่ือสกัการะเจา้แมก่วนอิม และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสาํหรบัพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรื่องราวตา่ง ๆ จนกระทั่ง 

เกิดสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถ้กูระเบดิโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แตป่าฏิหารยิอ์ยา่งยิ่งท่ีสถานท่ีประดษิฐานเจา้แมก่วนอิม 

แหง่นีก้ลบัไมไ่ดร้บัความเสียหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทาํใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิ หรือปาฏิหารยิ ์  

จากน้ันเดนิทางสู่ GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้า่นไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกบัตน้ไม้
นานาพนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติ
สิงคโปร ์ 
น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ  Super tree  คูท่ี่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถ
มองเห็น  สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ รวมค่าบัตร SUPERTREE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย  
อาหารท้องถิน่ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้นาํทา่นสู่ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นยา่นทอ่งเท่ียวและกินด่ืมรมิแมน่ํา้สิงคโปร ์ซึ่งไดร้บัความนิยมทัง้สาํหรบั
ชาวสิงคโปรแ์ละนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิภายในยา่นแหง่นีเ้ตม็ไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคกึคกัเป็น
พิเศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถึงตอนกลางดกึ ตัง้อยูใ่นยา่นคลากคีย ์ประเทศสิงคโปร์  นอกจากนีท้า่นยงัสามารถ เปิดประสบการณ์
กบัการเดนิทางแสน  น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณทีเ่ป็นเอกลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์หรือทีเ่รียกว่า Bumboat 
ลอ่งเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแมน่ํา้ เชน่ เมอรไ์ลออ้น , สะพานเกลียว Helix Bridge, 
อาคารรูปเรือ มารีนา่เบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD 
หรือ 625 บาท) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้
แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนา่รกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอา่นหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีนํา้ตกจาํลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพื์ช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 
 
จากนัน้เดนิทางเขา้เย่ียมชม มารีนา่เบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว  โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็นสระวา่ยนํา้
(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง และนํา้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่  Wonder Full Light 
การแสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
โรงแรมทีพั่ก   IBIS NOVENA HOTEL // IBIS BENCOOLEN HOTEL // VALUE HOTEL THOMSONระดับ 3 ดาว 

หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
วันทีส่อง เลือกเทีย่วตาม Option ทีต่้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
                                  Lau Pa Sat Food Center – ช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส าหรับ Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  



 

***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

**อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดนิทางจากหัวหน้าทัวร์** 

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

 

ส าหรับ Option B  (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

Lau Pa Sat Food Center - ช้อปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ 

***มรีถและไกด์บริการ*** 
น าคณะเดนิทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พ่ือนๆ อิจฉา และ 
เดนิเลน่บรเิวณสวนสาธารณะท่ีเป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก  มีโซน
กิจกรรม มากมาย เชน่ โซน เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทกุมมุโลก



 

รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทาง เฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็น
โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
นาํทา่นสนกุสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่
รูจ้บ ในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่ท่ีโลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนกุกบัยนูิ
เวอรแ์ซล สตดูโิอ !! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ี
ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
 
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบด-ีอาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น 

โซนที1่ ฮอลลีวู้ด ( Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแหง่ความบนัเทิงโซนแหง่การรอ้ง
เลน่เตน้ราํมีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์( Board way) ส่ือถึงละครช่ือดงั
ตา่งๆ   
 
 
โซนที2่ นิวยอรค์ (New York) โซนท่ีไดจ้าํลอง  บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหท้กุ
ทา่นไดส้มัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้าํตวัการต์นูท่ีเดก็ ช่ืนชอบมา
ไวด้ว้ย  
 
 
โซนที3่ เมืองแห่งอนาคต ( Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดลู ํา้สมยัมากๆ เป็นโซน
เครื่องเลน่สดุมนัสท่ี์เนน้การผจญภยัและมีความหวาดเสียวสดุๆ ไฮไลทก็์คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเคร่ืองเลน่ 3D โดยจะมีแวน่ใหใ้สก่่อนเริ่มเลน่ 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 

 
โซนที่4 เมืองอียปิตโ์บราณ ( Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเครื่องเลน่หวาดเสียว
เชน่กนั จะไดพ้บกบัสสุานฟาโรหต์อ้งคาํสาป เครื่องเลน่ชนิดนีมี้ช่ือวา่  Revenge of 
the Mummy มนัคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลยุไปในดนิแดนนกัรบมมัม่ี  ขบัรถจีบ้
ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  
 
 
โซนที่5 โลกทีห่ายสาบสูญ ( The Lost World) ในสว่นของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณ์
การผจญภยัในยคุไดโนเสาร ์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเลน่ตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
 



 

 
 
โซนที่6 ดนิแดนแห่งเทพนิยาย ( Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์นูแอ
นิเมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิต ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญ
ภยัตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษเ์พ่ือตามหาหา่นท่ีออกไขเ่ป็น
ทองคาํอนัลํา้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  

 
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกบัเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จาก
ตวัการต์นูท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวัเดน่ๆอยู ่ 4 
ตวัหลกั เครื่องเลน่ในโซนนีท่ี้ไมค่วรพลาดเลยก็คือ ลอ่งเรือเดนิไปในเกาะ
มาดากสัการ ์ซึ่งจะไดพ้บกบัสตัวต์า่งๆ ท่ีจะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บั
ทกุทา่นท่ีไดล้อ่งเรือเขา้ไปชม  
 
 

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดนิทาง  ได้ในราคา ผู้ใหญ่  
1,000 บาท  / เดก็ อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑสั์ตวน์ า้เปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดใน
โลกกับ Marine Life Park จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ํา้ 
สามารถบรรจนุ ํา้เคม็ไดก้วา่ 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์ ํา้กวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซาก
ปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้าํลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  
 
 
เวลาเปิดท าการ : เดอืน มิถุนายน เปิดวันศุกร ์– อังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น.  

   เดอืน กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์– อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

น าท่านเดนิทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารเก่าแก่สุดคลาสสิก  (อิสระไมร่วมคา่อาหาร ) ใหท้า่นไดช้ิมอาหาร
ท่ีหลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรช์ว่ยอาํนวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร ์หรือ Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 
- ติม่ซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หมี่ผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น า้แข็งใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 
- สะเต๊ะ Satay  

 
 
หลังอาหารค ่ารถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนาํมาวางขายตาม
หา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สิงคโปรมี์ทา่เรือและเรือสินคา้ทกุลาํจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ทา่เรือของ
สิงคโปรนี์เ้สมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมาย
ตัง้อยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 
***(อิสระ อาหารเทีย่งและอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุกและการช้อปป้ิง)*** 
จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
วันทีส่าม  วัดพระเขีย้วแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - 

กรุงเทพฯ      (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ 
วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการก่อสรา้ง
ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็น
พิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ)  ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอิม และ
ใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 
น าท่านชมหน่ึงในชุมชนเมืองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของสิงคโปรก์็คือ Kampong Gelam (กัมโปงกลาม)  ซึ่งเป็นยา่นท่ีประเพณี
ดัง้เดมิและไลฟ์สไตลส์มยัใหมผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั  ชมุชนแหง่นีมี้ประวตัศิาสตรย์อ้นหลงัไปถึงชว่งอาณานิคมของ
สิงคโปร ์ซึ่งเป็นยคุท่ี เซอร ์สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส ์จดัสรรพืน้ท่ีใหแ้ก่ชมุชนชาวมาเลย ์อาหรบั และบกิูส นบัตัง้แตน่ัน้มา พืน้ท่ี
แหง่นีก็้ไดพ้ฒันากลายมาเป็นสถานท่ีท่ีนา่ดงึดดูใจสาํหรบันกัเดนิทางท่ีทนัสมยัและมีเอกลกัษณ ์ผูค้ลั่งไคลใ้นวฒันธรรม 



 

แวะชม ย่านลิตเติล้อินเดยี ในปัจจบุนัเป็นหนึ่งยา่นท่ีมีสีสนัมากท่ีสดุในสิงคโปร ์หากคณุเดนิไปตามถนน Serangoon และ
ถนนสายอ่ืนๆ ในยา่นนี ้คณุจะพบเห็นศาสนสถานหลายแหง่ ทัง้วดัฮินดแูละวดัจีน มสัยิด และโบสถต์า่งๆ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การผสมผสานของวฒันธรรม พรอ้มแวะถ่ายรูป STREET ART โพสทา่”คงัคไุบ” สวยๆ ลง IG ของทา่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี พเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลางทา่อากาศยาน
ชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทัง้
ศนูยก์ลางแหง่การบนิ การชอ้ปป้ิง และการพกัผอ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึ่งโดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํา้สมยัในแบบ
สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ ์( Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบช่ือดงัอยา่ง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรกึษาในการออกแบบ
เทอรม์ินอลแหง่นี ้  THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ่งกลางสดุของอาคารจะ
อลงัการดว้ยนํา้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีนํา้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อง่นํา้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารทีใ่ช้เดนิทางกลับประเทศไทย (ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 
 

14.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)  เทีย่วบินที ่VZ621 
15.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดนิทางถงึไทย 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
 

**ส าคัญมาก ** 
 กรณีผู้เดนิทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน  
 หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน  
 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น **ราคารวมน า้หนกักระเป๋าแลว้** 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต ่า

กว่า 2 ปี พักเดีย่ว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOARD 

วันที ่05-07 สิงหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่06-08 สิงหาคม 2565(Promotion) 10,999. - 12,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่19-21 สิงหาคม 2565  11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 



 

วันที ่ 20-22 สิงหาคม 2565  11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่26-28 สิงหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่27-29 สิงหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่02-04 กันยายน 2565 (Promotion) 10,999. - 12,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่03-05 กันยายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่09-11 กันยายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่10-12 กันยายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่16-18 กันยายน 2565 (Promotion) 10,999. - 12,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่23-25 กันยายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่07-09 ตุลาคม 2565  11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่28-30 ตุลาคม 2565  11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่11-13 พฤศจิกายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่18-20 พฤศจิกายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่25-27 พฤศจิกายน 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่03-05 ธันวาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่10-12 ธันวาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่16-18 ธันวาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 ธันวาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่23-25 ธันวาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่29-31 ธันวาคม 2565 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่30 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 14,999.- 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่31 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 14,999.- 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่01-03 มกราคม 2566 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 



 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา   600 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   300 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์    ลดราคา 3,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท  

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
*พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 10,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร์ 
- เดก็อาย ุ12 ปี และตํ่ากวา่ ท่ีไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เม่ือเดนิทางมาพรอ้มกบั

ผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เทา่นัน้โดยเดก็ไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งลงทะเบียนเดนิทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่  

- เดก็ตํ่ากวา่ 2 ปี ไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเม่ือเดนิทางถึงสนามบนิชางกี  
อัตรานีร้วม   

 รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถอืขึน้เคร่ือง 7 กก.  
 ตั๋วเครื่องบนิและภาษีนํา้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร์  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์  
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว้   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนั

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบกิ)  

วันที ่06-08 มกราคม 2566(Promotion) 10,999. - 12,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่13-15 มกราคม 2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่20-22 มกราคม 2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่27-29 มกราคม 2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่03-05 กุมภาพันธ ์2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่24-26 กุมภาพันธ ์2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่10-12 มีนาคม2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 มีนาคม2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 



 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ
หัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่เตมิในกรณีทีท่่านตดิ COVID-19 ระหว่างเดนิทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเล่ือน
ตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ทีโ่รงพยาบาลเท่าน้ัน 

 คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีก ณ ท่ีจา่ย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง  
 
วัคซีนทีป่ระเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(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 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บั
ทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ  



 

3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวรใ์นทุกกรณี  
5. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นคืนเงินเตม็จาํนวน 
 หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หกั

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล  หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษิัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษิัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จาํนวนลกูคา้ เชน่ 
Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้
และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมา
จา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ทา่น การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกั
คา่บรกิารคืนได ้เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น
การชาํระผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั
ในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทาํรา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  


