
 

Sin 1 : SIN-Marina-Garden : 3D (SQ) : Mar – May 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กาํหนดวันเดนิทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ทุกวันศุกร์ – วันอาทติย์) 

**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิZนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อาคารรัฐสภาเก่า - Elephant Statue - เมอร์ไลอ้อน  
     มารีน่า เบย์แซนด์             (เยน็) 

07.30 น.      พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั 6น 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ K 
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที@ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น.     ออกเดินทางสูส่นามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที@ยวบินที@ SQ – 973 
 (บริการอาหารและเครืZองดืZมบนเครืZอง) (1) 
13.15 น.     เดินทางถงึสนามบนิชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
    (เวลาท้องถิZนทีZสิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัZวโมง)  
  สิงคโปร์ เป็นสีสนัของทวีปเอเชียเป็นปากอ่าวตอ้นรบันกัเดินทางจากตะวนัตกสู่คาบทวีปตะวนัออก เป็น 

เมืองที?มีความแตกต่างที?ลงตวัทัBงดา้นวฒันธรรม, ความเชื?อ, ศิลปะและเทคโนโลยี ประเทศบนเกาะเล็กๆ 
ขึBนชื?อเรื?อง ความสะอาดและยงัเป็นเมืองปลอดยาเสพย์ติดอีกดว้ย  

 อาคารรัฐสภาเก่า (ผา่นชม) ในอดีตเป็นที@ตั 6งของรัฐสภาของสงิคโปร์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ, ดนตรี, 
การเต้นรํา, การแสดงตลก เป็นต้น 

  Elephant Statue (ผา่นชม) รูปปั 6นช้างสําริดเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ@งได้มอบให้
ในปี 1871 เพื@อสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสงิคโปร์เมื@อครั 6งพระองค์เสดจ็มาเยือนสงิคโปร์ครั 6งแรก 



 

Sin 1 : SIN-Marina-Garden : 3D (SQ) : Mar – May 63 

 
 
 
 
 
 
 
 เมอร์ไลอ้อน ถ่ายรูปคูส่ญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปั 6นครึ@งสงิโตครึ@งปลานี 6หนัหน้าออกทางอา่ว

มาริน่า มีทศันียภาพที@สวยงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ@งโดดเดน่ด้วย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค เป็นจดุชมวิวริมแมนํ่ 6าสงิคโปร์ 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) ลิ 6มลองข้าวมนัไก่ Boontongkee 
  มารีน่า เบย์ แซนด์ คือ จดุหมายปลายทางของความเลศิหรู รีสอร์ตแบบครบวงจร ตวัอาคารถกูยงั

ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมที@สวยสมบรูณ์แบบพร้อมด้วย Sands Sky Park ที@เปรียบดั@งเพชรเม็ด
งามที@ประดบับนอาคารสงู 3 หลงั จดุชมวิวแบบ 360 องศาที@ชั 6นดาดฟา้ซึ@งเป็นจดุชมวิว ในฐานะแขกของ
โรงแรม คณุสามารถวา่ยนํ 6าเลน่ในสระวา่ยนํ 6าแบบไร้ขอบสระและชมเส้นขอบฟา้กว้างไกลสดุสายตา วา่ย
นํ 6าในสระและชมทศันียภาพที@สวยงามยามดวงอาทิตย์ตกได้ที@ขอบสระซึ@งสงูจากพื 6นราว 200 เมตร  
(ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ �นชมบน Sand Sky Park)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 น   ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํ 6า ที@ใหญ่ที@สดุใน South East Asia กบัการแสดงที@มีชื@อวา่ Wonder Full  

Light ณ มารีน่า เบย์ แซนด์ 
 นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม RE HOTEL / VALUE THOMSON HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 

 

วันทีZสองของการเดนิทาง   วัดพระเขี �ยวแก้ว – ไชน่า ทาวน์ – การ์เด้น บายเดอะเบย์  
                     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีZพัก (3)  
  วัดพระธาตุเขี �ยวแก้ว เป็นหนึ@งในแหลง่ทอ่งเที@ยวทางศาสนาของประเทศสงิคโปร์เพราะเป็นวดัทางศาสนา

พทุธที@สําคญัวดัหนึ@งของชาวสงิคโปร์ ที@นอกจากจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที@สวยงามแล้ว  วดัพระเขี 6ยวแก้ว
นี 6เป็นสถานที@ประดิษฐานของพระทนัตธาต ุหรือ ฟันของพระพทุธเจ้า ซึ@งเป็นที@มาของชื@อวดั เพิ@งสร้างเสร็จ
เมื@อปี 2007 ด้วยงบประมาณการสร้างถงึ 62 ล้านเหรียญสงิคโปร์ หรือ 2,000 กวา่ล้านบาท โดยมีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวดัพทุธของจีนในสมยัราชวงศ์ถงั โดยวดันี 6จะมีอาคารหลกัขนาดใหญ่อยูอ่าคาร
เดียว โดยตวัอาคารจะแบง่ออกได้เป็นชั 6นใต้ดิน 3 ชั 6น บนดินอีก 4 ชั 6น  
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  ไชน่าทาวน์ โซนหลกัๆ จะอยูบ่ริเวณถนนPagoda Street แล้วแยกยอ่ยไปตามซอยตา่งๆทั 6งซ้ายและขวา 
   โดยจะปิดถนนไมใ่ห้รถวิ@งที@บริเวณ Pagoda Street แตร้่านค้าก็จะมีกระจายตวักนัไปทั@วทั 6งบริเวณ สว่น

ใหญ่จะเป็นร้านค้าเลก็ๆ โดยเฉพาะร้านอาหาร, ร้านขนม, โรงแรม, ร้านขายฝากและร้านขายของที@ระลกึ 
นอกจากนี 6ก็จะมีการประดบัดวงโคมตา่งๆ ที@ด้านบนถนนทั@วทั 6งบริเวณไชน่าทาวน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) กระดกูหม ูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ@น ร้านนี 6 
   เริ@มต้นตํานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั 6งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี 6 ก็ 40 กวา่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในโดมและ Super Tree) เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่และมีชื@อเสียงมากที@สดุของประเทศสงิคโปร์ เป็นหนึ@งในสถานที@ทอ่งเที@ยวที@ห้ามพลาดของสงิคโปร์ด้วย 
เป็นสวนที@ได้รับรางวลัมาก มาย ซึ@งแสดงถงึความยิ@งใหญ่และเจริญก้าวหน้าของประเทศสงิคโปร์ได้เป็น
อยา่งดี มีพื 6นที@ขนาดใหญ่มากที@เกิดจากการถมทะเลสร้างขึ 6นมา ทั 6งหมด 600 กวา่ไร่ แบง่ออกเป็นทั 6งหมด 3 
โซน คือ Bay Center Garden, Bay East Garden และ Bay South Garden ซึ@งโซนที@เป็นแหลง่ทอ่งเที@ยว
หลกัจะรวมกนัอยูบ่ริเวณ South Garden ที@มีขนาดใหญ่ถงึ 330 ไร่ สว่นที@เหลืออีก 2 โซนจะเป็นเหมือนที@
ออกกําลงักายของชาวสงิคโปร์ ซึ@งการใช้บริการเกือบทกุโซนจะฟรีหมด ยกเว้น Super Tree และ Dome 
เรือนกระจกอีก 2 แหง่ที@จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิ@ม 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5)  
 นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม RE HOTEL / VALUE THOMSON HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 
 

วันทีZสามของการเดนิทาง  อสิระพกัผ่อน หรือ ช้อปปิ�ง – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ            (เช้า) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีZพกั (6) 
 อสิระพักผ่อน หรือ ช้อปปิ�ง ตามอัธยาศัย  
 ถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสนิค้าชั 6นนําและสนิค้าหลากหลาย อาทิ เซน็เตอร์พ็อยท์, โรบินสนั,  
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  ลกักี 6 พลาซา่, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออร์ชาร์ดช้อปปิ 6งเซน็เตอร์เป็นต้น ให้ทา่นช้อปปิ 6งสนิค้ามากมายจาก 
ทั@วโลก ไมว่า่จะเป็นเสื 6อผ้าแบรนด์เนมชั 6นนําตา่งๆ เครื@องใช้ไฟฟา้ ขนมขบเคี 6ยว ของฝาก ของที@ระลกึ 
ของเลน่เดก็ตา่งๆ มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บูกสิ แหลง่ช้อปสดุฮิปสําหรับวยัรุ่น เพราะมีทั 6งร้านค้าสไตล์ท้องถิ@นราคาไมแ่พงและศนูย์การค้าที@มีสนิค้า

หลากหลาย คล้ายๆกบัสยาม (กรุงเทพฯ) ใครที@ชื@นชอบเสื 6อผ้าสนิค้าแฟชั@น หรือของกินอร่อยๆ ไมค่วรพลาด 
  มุสตาฟา เซน็เตอร์ ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที@เปิดตลอด 24 ชั@วโมง เน้นขายสนิค้าราคาถกู มีสนิค้านําเข้า

จากตา่งประเทศมากมายโดยเฉพาะจากแถมอินเดียและตะวนัออกกลาง เชน่ เสื 6อผ้า, นํ 6าหอม, กระเป๋า, 
รองเท้า, แวน่ตา, นาฬิกา, เครื@องใช้ไฟฟา้, ของกิน, ของฝาก เป็นต้น  

  (อาหารกลางวัน อสิระตามอัธยาศัย เพืZอไม่เสียเวลาในการพกัผ่อน หรือ ช้อปปิ�ง)  
   ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินสงิค์โปร์   
18.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที@ยวบินที@ SQ – 978 
  (บริการอาหารและเครืZองดืZมบนเครืZอง) (7) 
20.00  น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิ�ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : Sin 1 

สิงคโปร์ – มารีน่า เบย์แซนด์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 
� วัน / � คืน (SQ) 

Period ผู้ใหญ่ � – � ทา่น เด็ก ตํ@ากวา่ �� ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ � ทา่น 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ตํ@ากวา่ �� ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ � ทา่น 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเดี@ยว 

6 – 8 Mar 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
13 – 15 Mar 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
20 – 22 Mar 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
27 – 29 Mar 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
3 – 5 Apr 63 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 
10 – 12 Apr 63 20,999.- 20,999.- 20,499.- 5,000.- 
17 – 19 Apr 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
24 – 26 Apr 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
1 – 3 May 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 4,000.- 
8 – 10 May 63 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 
15 – 17 May 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
22 – 24 May 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 
29 – 31 May 63 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

***เงืZอนไขสาํหรับการจองทวัร์*** 

1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิZนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �0 ทา่น ขึ 6นไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถิ@น 
    คอยดแูล ณ สงิคโปร์) 
3. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �� ทา่น ขึ 6นไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
4. ตั�วเครื@องบินเป็นราคาโปรโมชั@นของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื@อที@นั@งคอนเฟิร์ม ต้องทําการจ่าย 
    เงินคา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเมื@อออกตั�วเครื@องบินแล้ว ไมส่ามารถเปลี@ยนแปลงหรือยกเลกิการเดินทางได้ 

 
อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตั�วเครื@องบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-สงิคโปร์-กรุงเทพฯ) ชั 6นทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปลี@ยนแปลง หรือ 
  ต้องซื 6อตั�วเดี@ยวทั 6งนี 6ขึ 6นอยูก่บัเงื@อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทกุแหง่ 
*คา่ที@พกัตามที@ระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ � ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องที@ทา่นต้องการ เพื@อความสะดวกสบายของ 
  ตวัทา่นเอง : Twin = ห้อง � เตียง : Double = ห้อง � เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี@ยว : Triple = ห้อง � เตียง   
  หากไมมี่การระบทุางบริษัทฯ ขออนญุาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
*คา่อาหารและเครื@องดื@มตามที@ระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมื 6อใดมื 6อหนึ@ง ไมส่ามารถคืนเงินได้) 
*คา่เข้าชมสถานที@ทอ่งเที@ยวตา่งๆ ตามที@ระบใุนรายการ 
*คา่นํ 6าหนกักระเป๋าเดินทางทา่นละ ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั 6งนี 6ยอ่มอยูใ่น 
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  ข้อจํากดัที@มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิZนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดินทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ 
*คา่อาหารและเครื@องดื@มที@ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที@มีนํ 6าหนกัเกิน 30 กิโลกรัม 
*คา่ใช้จ่ายอื@นๆ ที@มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
*คา่ภาษีมลูคา่เพิ@ม 7% และภาษีหกั ณ ที@จ่าย �% คิดจากยอดบริการ  
 
เงืZอนไขการจอง  
�. มดัจําทา่นละ �,��� บาท พร้อม FAX สลปิการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดินทางมาที@บริษัทฯ 
�. สว่นที@เหลือชําระก่อนเดินทางอยา่งน้อย �� - �� วนั 
 
เงืZอนไขยกเลิกการจอง 
เนื@องจากเป็นราคาตั�วเครื@องบินโปรโมชั@น เมื@อจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื@อน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี และ
กรณีที@กองตรวจคนเข้าเมืองทั 6งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที@ระบไุว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที@จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น รวมถึง เมื@อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ@ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 6งสิ 6น 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธิ�ที@จะเปลี@ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 6 เมื@อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
�.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที@เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื@นๆที@อยูน่อกเหนือการควบคมุของ 
   ทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จ่ายเพิ@มเติมที@เกิดขึ 6นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือ 
   จากอบุติัเหตตุา่งๆ 
�.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที@ยวจะสิ 6นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิ�และจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที@ทา่นได้ 
   ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น 
�.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื@องมาจากมีสิ@งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง 
   ไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื@นๆ 
�.รายการนี 6เป็นเพียงข้อเสนอที@ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 6งหนึ@ง หลงัจากได้สํารองที@นั@งบนเครื@อง และโรงแรมที@พกัใน 
   ตา่งประเทศเป็นที@เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี 6อาจเปลี@ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
�.ราคานี 6คิดตามราคาตั�วเครื@องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื@องบินปรับสงูขึ 6น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที@จะปรับราคาตั�วเครื@องบินตาม 
   สถานการณ์ดงักลา่ว 
�.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานที@เกี@ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี@ยนแปลง การบริการจากสายการบิน,  
   บริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานที@ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที@จะจดับริการทวัร์อื@นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงิน 
   ให้สําหรับคา่บริการนั 6นๆ 
�.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั 6งสิ 6นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 
   ผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั 6น 
�.หากไมส่ามารถไปเที@ยวในสถานที@ที@ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื@องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั 6งสิ 6น แตท่ั 6งนี 6ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที@ยวสถานที@อื@นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี 6 
   โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การเก็บคา่นํ 6ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ@ม หากสายการบินมีการปรับขึ 6นก่อนวนัเดินทาง 
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11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี@ยนเที@ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื@องมาจากสาเหตตุา่งๆ 
12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 6งสิ 6น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,  
   การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ@งของผิดกฎหมาย ซึ@งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 6งสิ 6น หากเกิดสิ@งของสญูหาย อนัเนื@องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
   และอบุตัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที@ยวเอง  
14.เมื@อท่านตกลงาชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั 6งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื@อนไขข้อตกลง 
     ตา่งๆ ทั 6งหมด 
15.รายการนี 6เป็นเพียงข้อเสนอที@ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 6งหนึ@ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที@พกัในตา่งประเทศ.   
     เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ@งอาจจะปรับเปลี@ยนตามที@ระบใุนโปรแกรม 
16.การจดัการเรื@องห้องพกั เป็นสิทธิ�ของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที@เข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุรี@/ปลอดบหุรี@ได้  
     โดยอาจจะขอเปลี@ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทั 6งนี 6ขึ 6นอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ 
     รับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื@องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที@ผู้ เดินทาง 
     ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน 
     รายการทอ่งเที@ยว อนัเนื@องมาจากการกระทําที@สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง  
     หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื@นๆ 
18.สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจะทําให้เวลา 
     ในการทอ่งเที@ยวและช้อปปิ 6งแตล่ะสถานที@น้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ@งอาจจะขอ 
     ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครั 6งที@ต้องเร่งรีบ เพื@อให้ได้ท่องเที@ยวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเที@ยว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั@วโมง ในวนันั 6นๆ มิอาจเพิ@มเวลาได้ โดย 
     มคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั 6งนี 6ขึ 6นอยูก่บัสภาพการจราจรวนัที@เดินทางนั 6นๆ เป็นหลกั จงึขอ 
     สงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี@ยนเวลาทอ่งเที@ยวตามสถานที@ในโปรแกรมการเดินทาง  
 

***เนืZองจากสภาวะนํ �ามันโลกทีZมีการปรับราคาสูงขึ �น ทาํให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีนํ �ามันขึ �นในอนาคต  
ซึZงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ �ามันเพิZมตามความเป็นจริง 

 
 

 


