
 
 

บินด้วยสายการบินสกูต๊(TR) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

TR625 BKK(สวุรรณภมิู) – SIN(ชางกี) 10.50 – 14.15 

TR610 SIN(ชางกี)– BKK(สวุรรณภมิู) 15.25 – 16.55 
 

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 10 ก.ก.**

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 



มาตรการเดินทางประเทศสิงคโปร ์
** รบัเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ อยา่งน้อย 17 – 24 วนัก่อนการเดนิทาง(ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 

-เดก็อายุ 12 ปี และตํา่กว่า ท่ีไม่ได้รบัการฉีดวคัซีนโควิดต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รบัอนุญาตให้

เดินทางเข้าสู่สิงคโปร ์เม่ือเดินทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเดก็ไม่ต้องกกั

ตวัและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าสิงคโปร ์

- เดก็ตํา่กว่า2ปีไม่ต้องตรวจหาเช้ือโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและไม่ต้องตรวจเม่ือเดินทางถึง

สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร ์

** เอกสารสาํหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์

 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิคอืวคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT กไ็ด้

(สามารถทาํการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจงัหวดั)ลกูค้าจดัเตรียมเอง 

2.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพไมเ่กนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปรS์G Arrival Cardบริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้ 

** เอกสารสาํหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 

 1.ลงทะเบยีนผา่นระบบ THAILAND PASSบริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้ 

 

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางก–ี เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND–  

                        สะพานเกลยีวHELIX–GARDEN BY THE BAY    (–/–/D) 

08.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบินสกู๊ต(TR) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย

ให้การตอ้นรับ *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะ

ปิดให้ทําการเช็คอนิก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

10.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกีประเทศสิงคโปร์โดยสายการบินสกู๊ต(TR) เท่ียวบินท่ี TR625ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที  

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมนํา้หนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกนิ 20 ก.ก.ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 10 ก.ก.  ** 

14.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกปีระเทศสิงคโปร์(เวลาทอ้งถ่ินเร็ว กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK)สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึง

สิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพล

นาท 

จากนั้นเดินทางเขา้เยี่ยมชม MARINA BAY SANDโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพื้นท่ีดา้นในประกอบไปดว้ย

โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนดส์กายพาร์ค ท่ี

เป็นสระวา่ยนํ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์นา้ท่านข้ึนลิฟทไ์ปท่ีชั้น57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงท่ี

จุดชมวิว SAND SKYPARKจะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกวา้ง 360 องศา(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว

SAND SKY PARK57) 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 



นาํท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE)เป็นสะพานท่ีมีรูปทรงทนัสมยัและสวยงาม

ท่ีสุดสะพานหน่ึงของประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีอ่าวมาริน่าเป็นสะพานท่ีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่

เหมือนท่ีอ่ืนๆแลว้ยงัมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแลว้ คือมีการใชเ้หลก็ท่ีมีลกัษณะเป็นท่อ 2 

อนัท่ีจะหมุนพนักนัไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานท่ีเอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซ่ึงนอกจาก

ความสวยงามแลว้ยงัช่วยเร่ืองการออกแบบโครงสร้างสะพานดว้ย  

นาํท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บน

พื้นท่ีกว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย ์ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 

ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมีการออกแบบอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความโดด

เด่นสวยงามแล้วก็ยงัเป็นสัญญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

สิงคโปร์ ใหท่้านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina 

Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่

ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรับใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน50 เมตร บนยอดของ Super 

tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสอง

เรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเยน็) และCloud Forest 

(ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆใหเ้ดินชม(ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและSUPERTREE) 

 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน 

 

คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST) 

**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 

ภายในประกอบไปดว้ยน้ ำาตก ทางเดินลอยฟ้า ธารนํ้ าและ

ตน้ไมน้านาชนิด และพนัธ์ุไมใ้นเขตป่าดิบช้ืนมากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) 

**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD** 

เป็นหน่ึงใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งน้ี ซ่ึงไดรั้บการ

บนัทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในเรือน

กระจกแห่งน้ีจะมีตน้ไมจ้ากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู ่

ขา้งในจะเปิดแอร์ เยน็สบาย  

 

SUPERTREE (SUPER TREE) 

**ค่าขึน้ SKY WALK8 SGD** 

ทางเดิน SKY WALK ท่ีเดินเช่ือมละหว่างตน้ Super Tree 

เป็นท่านไดส้มัผสัวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor 



คํา่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูตม้ยาจีนท่ีเป็นอาหารตาํรับของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               สิงคโปร์ อาหารทอ้งถ่ินร้านน้ีเร่ิมตน้ตา้นานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกวา่ 50 ปี 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY2  FREE DAY อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย      (B/–/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศัยไม่มีรถอาหารและไกด์ให้บริการ(หัวหน้าทัวร์ให้คาํแนะนําในการท่องเท่ียว) 

** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 

แนะนํากิจกรรมท่ีน่าสนใจ:สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO)เป็นสวนสนุกระดบัโลกท่ี

สร้างข้ึนโดยบริษทัเอ็นบีซียนิูเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หน่ึงในหกสตูดิโอผูผ้ลิตภาพยนตร์รายใหญ่

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมีเคร่ืองเล่นและโชวต่์างๆท่ีมาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ช่ือ

ดังหลายเร่ือง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า 

MADAGASCAR, เซซาม่ี สตรีท SESAME STREET และเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงทาํใหเ้ราไดผ้จญภยับนเคร่ืองเล่นต่างๆท่ี

มีธีมของหนังแอนิเมชั่นจนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน 

ประกอบด้วย HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR 

AWAY และ MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเคร่ืองเล่นท่ีธีมท่ีแตกต่างกนัไป(ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุกราคา

ประมาณ 80SGD ต่อ 1 ท่าน) 

**สวนสนุก Universal ประกาศวา่ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จะเปิดแค่ วนัพฤหสั – อาทิตยเ์ท่านนั** 

(หลงัจากเดือนมิถุนายน 2565 ตอ้งเช็คอีกคร้ัง) 



 

 

 ชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิงคโปร์ ฟลายเออร์) ชิงช้า

 สวรรค์ชมวิวขนาดใหญ่ท่ีตั้ งอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า เป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะแก่การชมวิวทิวทศัน์สุดตระการตาของสิงคโปร์สูง

จากพื้นดิน 165 เมตร เท่าๆ กับตึก 42 ชั้ น และตรงตําแหน่งน้ีเองคุณจะ

มองเห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่างท่ีสวยงามน่าท่ึง(ไม่รวมค่าข้ึน 33 SGD) 

 

สักการะเจา้แม่กวนอิมท่ีGUAM IM TEMPLE วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด

ของสิงคโปร์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุก

ท่าน ท่ีวดัน้ีทุกท่านสามารถเส่ียงเซียมซี เพื่อพยากรณ์ดวงชะตา 

 

 

ชอ้ปป้ิงท่ีถนน ORCHARD ROADเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจพร้อม

ชมสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก

บริเวณยา่น ชอ้ปป้ิง ORCHARD ROADถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดิน

ชมและซ้ือสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทั้ งสองฝ่ังถนน ในห้างช่ือดัง

ต่างๆมากมาย 

 

ล่องเรือไปบนแม่นํ้ าสิงคโปร์ท่ี ย่าน CLARKE QUAYชมวิวสวยๆ ของ

บา้นเมืองบนทั้งสองฝ่ังของแม่นํ้า ผา่น MERLION PARK และ ตึกเรือ มาริน่า 

เบย ์แซนด ์พอตกเยน็ท่ีน่ีจะกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านนัง่ชิล และมี

เคร่ืองเล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX REVERSE BUNGY กับ 

GX-5 EXTREAM SWING ใหเ้ล่นอีกดว้ย  

 

สวน NATIONAL ORCHID GARDENเป็น ส่วน ห น่ึ งของ SINGAPORE 

BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ตั้ งอยู่ไม่

ห่างจากตวัเมืองนัก ภายในสวนเป็นท่ีจดัแสดงกลว้ยไมถึ้ง 60,000 ตน้ 1,000 

สายพนัธ์ุ นาํมาตกแต่งเป็นซุ้มทางเดิน ประตู และนํ้ าตก นอกจากน้ีก็ยงัมีโซน

ท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และสวนสนุกท่ี

สอดแทรกความรู้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัธรรมชาติเอาไวด้ว้ย 

 



KEPPEL BAYท่ี ตั้ งของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก สู ง

ระฟ้าสุดลํ้าอีกแห่งหน่ึงของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เลาะริมทะเล โอบลอ้มไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยงัเป็นจุดชมวิวพระ

อาทิตยต์กดินท่ีสวยมากๆ อีกดว้ย ใครท่ีกาํลงัมองหาสถานท่ีเดินเล่น พกัผอ่น 

ออกกาํลงักายกลางแจง้ท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ  

 

นํ้าพุแห่งความม่ังคั่ง หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตั้งอยูต่รงก่ึงกลางของ 

กลุ่มอาคารซนัเทค ซิต้ี (SUNTEC CITY) ท่ีเช่ือวา่เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดใน

โลก ซ่ึงตาํแหน่งของนํ้าพุกเ็ช่ือวา่เป็นศูนยร์วมพลงังานดา้นบวกในแง่มุมต่างๆ 

ของชีวิต จึงกลายเป็นท่ีมาของช่ือ "FOUNTAIN OF WEALTH" นั่นเองค่ะ 

และเน่ืองจากมีดีไซน์เท่ๆ ประดบัดว้ยแสงสีในยามคํ่าคืน จึงมีผูค้นมากมาย

อยากไปรับพลงับวก และชมแสงสีของนํ้าพดุว้ยเช่นกนั 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY3  อุโมงค์ต้นไม้ –วดัพระเขีย้วแก้ว –THE JEWEL CHANGI–ท่าอากาศยานชางก–ี กรุงเทพฯ 

                        (สุวรรณภูมิ)      (B/–/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ใน

ใจกลางเมืองมีความร่มร่ืนมากๆจากท่ีนกัท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งน้ี และรีววิในอินเทอร์เน็ต

มากมายๆจึงทาํให ้ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี ท่ีมีช่ือเสียงท่ีทุกคนอยากไปเยอืน 

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)เป็นวดัช่ือดังในประเทศ

สิงคโปร์ สร้างข้ึนด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบ

สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศิลปะแบบแมนดาลาจาก

ทิเบตซ่ึงมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท่ี้ชั้นบนสุด



ของวดั ไดรั้บการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย ์SHI FA ZHAO ท่ีดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสของวดั 

ประกอบกบัความช่วยเหลือของท่ีปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัสําคญัและสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

ก่อนกลบันาํท่านชม THE JEWEL CHANGIเป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและหา้งสรรพสินคา้บริเวณ

ส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีทั้ งหมดราว ๆ 

134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น สามารถเช่ือมต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 

ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ย นํ้าตกยกัษ ์( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีนํ้าไหลพร่ัง

พรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนํ้านขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

ดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานชางก ีประเทศสิงคโปร์ 

15.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินสกู๊ต(TR) เท่ียวบินท่ี TR610ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 20 นาที  

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมนํา้หนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกนิ 20 ก.ก.ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 10 ก.ก.  ** 

16.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

17 – 19 มิถนุายน 2565 11,999 4,500 

24 – 26 มิถนุายน 2565 11,999 4,500 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 11,999 4,500 

15 – 17 กรกฎาคม 2565 12,999 4,500 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 12,999 4,500 

12 – 14 สิงหาคม 2565 12,999 4,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

28 – 30 สิงหาคม 2565 11,999 4,500 

02 – 04 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

24 – 26 กนัยายน 2565 11,999 4,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 12,999 4,500 

09 – 11 ตลุาคม 2565 12,999 4,500 

13 – 15 ตลุาคม 2565 12,999 4,500 

14 – 16 ตลุาคม 2565 12,999 4,500 

16 – 18 ตลุาคม 2565 11,999 4,500 



21 – 23 ตลุาคม 2565 12,999 4,500 

23 – 25 ตลุาคม 2565 12,999 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**  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

 

ข้อสาํคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-

19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษี น้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการน้ําหนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 10 

ก.ก.ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



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

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ 

กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

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

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปรส์าํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศสงิคโปร ์

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 SGDต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมการจองOPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบรษิัททัวร์ต้องแจ้ง

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง ** 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ

ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  



- กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่่าสว่นใน

สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

-  

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรพัย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 



 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  



- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กัเน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


