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วนัแรกของการเดนิทาง 

06.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประตู 5 สาย

การบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 973  

13.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางก  ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืง ยนิดตีอ้นรับท่านเขา้สูป่ระเทศสงิคโปร ์ 

รถโคช้น าท่านเดินทางเขา้สู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ

สงิคโปร์ GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้่านไดช้ม  การจัดสวนที่ใหญ่

ที่สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์ และ เป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ

อทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากน้ียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super 

tree ส าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บน

ยอดของ Super tree สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ

สวยโดยรอบ (ไม่รวมค่าข ึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree) จากนัน้น าท่านเขา้ชม 

น าท่านเขา้ชม ไฮไลท ์ที่มีชือ่เสยีงของเดอะเบย ์คอื Flower Dome โดมเรอืนกระจกขนาดใหญ่ ที่

จัดแสดงพรรณไม ้มตีน้ไมด้ดัยักษ์ และ ปาลม์ขวดมากมายรวมถงึมีสวนจิว๋น่ารักๆ ในเรอืนกระจกทีต่ดิ

แอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมีกลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ งกระจายไปทัง้โดมและ Cloud 
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Forest Dome ชมการจัดสวนและน ้าตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก (รวมคา่เขา้ส าหรบั Flower Dome 

และ Clound Forest Dome)     

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร ์ซ ึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล ศาลฎกีา และ ศาลาว่า

การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ  

เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา

น้ีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลัง

เป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้ง

คลา้ยหนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภา

เก่า ซึง่ในอดตีเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ

ศลิปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บ

ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส าริดเป็น

ของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อ

สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืน

สงิคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ผ่านชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of 

wealth แห่งเมืองสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มา

จากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดย

นักธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอ

ร่อยอาหารทอ้งถิน่ รา้นนี้เร ิม่ต ้นต านานความอร่อยในปี 1696 ก่อต ัง้โดย Mr. Yeo Eng 

Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

หลังอาหาร น าท่านชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณ ปากแม่น ้า

สงิคโปร ์มีประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่

ทุกวนัน้ี  “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่

ผลัดเปลีย่นกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์

และแหล่งบันเทิงที่ตอ้นรับนักท่องเที่ยวทัง้กลางวันและกลางคืนพรอ้ม

ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสยี่านใจกลางเมืองสงิคโปร ์30 นาที (รวมค่า

เรอืแลว้) 

ทีพ่กั River View Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่  เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง

ระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  *** (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อ

ความสะดวกในการท่องเที่ยว พิเศษ!!! คูปองแทนเงนิสด 10 SGD/ท่าน 

เงือ่นไขตาม condition ของ Resort World ในแตล่ะชว่งเวลา) *** 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและ ความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่

เดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกบัประสบการณใ์หม่ ทีโ่ลก

ยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเลน่ 24 ชนดิ โดย 18 ชนิด เป็นเครือ่งเล่นที่ออกแบบใหม่หรอื ดดัแปลง

เพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีสุ่ดของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีสุ่ด

ในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจาก  ซรีี่ยช์ือ่ดังแบทเทลิสตารก์าแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่น

สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายรา้ย  ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่าง

หวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณ พบกบัเครือ่งเล่นเขย่าขวญัทีม่คีวามเร็วสงู และความน่ากลวัของเหลา่วญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั  

โซนเดอะลอสต์เวลิด ์หรือดนิแดนจุลสคิปารค์ที่พายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้า

เขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าด

โผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 
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โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์ูนเรื่องมาดากสัการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีที่คอยตอ้นรับคณุเขา้สู่ป่าทึบ

แห่งน้ีโซนนวิยอรก์สมัผัสเมืองจ าลองนวิยอรก์เมอืงที่ใหญ่และเจรญิทีสุ่ดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่สปีลเบริก์ 

โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ี่จะมายืนปรากฏตัว

บนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟารฟ์ารอ์เวย ์ครัง้แรกของโลก!! กับปราสาท ฟาร์ฟารอ์เวย์ พรอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้ัมผัสมาก่อน นอกจากทีน้ี่เท่านัน้ นอกจากน้ียังมมีุม ลด

ความหฤหรรษ์มาที่กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับที่รอเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทั่วทุกมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟ

วอลค์ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี่ยมชม

คาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

**ท่านสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ด

ในโลกกับ Marine Life Park (ไม่ รวมค่าเขา้ 38 SGD)จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัว์

ทะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ ภายใน

ไดจ้ าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าท่านชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการ

แสดงที่มีชือ่วา่ Wonder Full การแสดงน้ี จัดขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

หลงัการแสดงแสงสเีสยีง อสิระท่านที่ มารนีา่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรใูหญท่ีสุ่ดในสงิคโปร ์มารน่ีา 

เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands 

Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์23 SGD) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ย 

เรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์สกายพารค์น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่

กวา้งขวางกว่า 12,400ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่ง

อย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มี

รา้นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์

แซนดส์ คาสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง

นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี

โต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้

อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ 

ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิง

ทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 

Prada, Burberry, Cartier 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั River View Hotel  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไชนา่ทาวน ์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ 

(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระ

เขี้ ย วแก ว้ ของพ ระพุ ท ธ เจ า้  วัดพ ระพุ ท ธศาสนาแห่ ง น้ี ส ร า้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 

คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 

เป็นพิพธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

(หา้มถ่ายภาพ)ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการ

ตกแตง่ทีส่วยงาม 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านถนนออรช์ารด์  สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามา

วางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ที่ตัง้อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ีท่าเรือและเรือส ิ

นคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรอืของสงิคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดับ

โลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั ้นดีมากมายตั ้งอยู่ เรียงรายอาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

** สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางง ี**  

18.40 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภูม ิโดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

20.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ:  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ        

                   ปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิ 

******* 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

11 – 13 กนัยายน 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

25 – 27 กนัยายน 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

02 – 04 ตลุาคม 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

16 – 18 ตลุาคม 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

22 – 24 ตลุาคม 58 22,900 20,900 20,500 4,000 

23 – 25 ตลุาคม 58 22,900 20,900 20,500 4,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 58 20,900 20,900 20,500 4,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

04 – 06 ธนัวาคม 58 22,900 20,900 20,500 4,000 

10 – 12 ธนัวาคม 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

25 – 27 ธนัวาคม 58 21,900 20,900 20,500 4,000 

31ธนัวาคม-2มกราคม 59 23,900 20,900 20,500 4,000 

01 – 03 มกราคม 59 22,900 20,900 20,500 4,000 

22 – 24 มกราคม 59 20,900 20,900 20,500 4,000 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– กรุงเทพ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

 คา่ตัว๋ Universal Studio *ไม่สามารถแลกเป็นเงนิได ้

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐาน รวมทัง้สิน้ 2 คนื 

 คา่อาหารตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที่ เสยีชวีติเน่ืองจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 

บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยอายุต า่กว่า 15 ปี หรือ 
ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ 
สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  
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อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ 
 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 5 SGD/คน /วนัทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย (ตามแตค่วามพอใจ

ในการบรกิารของลกูคา้) ฯลฯ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 คา่วซีา่ของชาวตา่งชาตไิม่ใชค่นไทย 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงนิมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากที่ไดท้ าการจองใน 3 วัน และที่น่ังจะถูกยืนยัน
เมือ่ไดร้ับคา่มัดจ าแลว้เท่านัน้ 

 หลงัจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 

1-2 อาทติยก์อ่นการเดนิทาง 
กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ยดึเงนิมัดจ าทัง้หมด ในทุกรณี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทุกรณี 

 

หมายเหตุ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ 

หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระ

โดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั ้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ไทยและสงิคโปร ์
 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที่ ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน 

ถา้จ านวนผู ้เด ินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัรจ์าก

เมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบนิ และ จะ
คอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดนิทางเป็นอย่างด ีแต่ถา้ต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบรษิทั ของ
สงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนั

เดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่น

การช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณี 
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