
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

บนิเย็นกลบัดกึ----บนิเขา้/ออกทสีนามบนิดอนเมอืง 

 

 
 

 นงั Scoot Air เครอืงใหญ ่400 ทนีงั 
 ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสงิคโปร ์
 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลมิรส ขา้วมนัไกไ่หหลํารา้น Boon Tong Kee 
 พเิศษ ชมินําซุปรอ้นๆ บกักุด้เต ๋รา้นดงั Song Fa @ Clarke quay 
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว สะอาดปลอดภยั / ม ีWIFI 

  

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 
 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 
14.00 น. คณะพรอ้มกันทีสนามบนิดอนเมอืง ประตู5 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Scoot 

Airline โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
17.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทยีวบนิท ีTR869 
  (ไมร่วมอาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง) 
20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์มีกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทงึ  
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 
 

           จากนนัเขา้สูท่พีกั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 



 

 

(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

วนัทสีอง Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถนิบรกิาร) 
 

*** หวัหนา้ทวัรน์ําทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร MRT) *** 
โดยลกูคา้สามารถแยกทาํโปรแกรมทตีอ้งการไดต้ามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

1. ช็อปปิงทหีา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญท่สีดุในสงิคโปร ์
2. นงั EXPRESS TRAIN เขา้ไปท ีSENTOSA > เขา้สวนสนุก > ชมคาสโิน > ถา่ยรปูเกาะ

เซ็นโตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไมร่วมคา่บตัร) 
3. อสิระตามอธัยาศยั 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซอืบตัรสวนสนุกเพมิโปรดแจง้ 
ณ เวลาทจีองทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
 
            

จากนนัเขา้สูท่พีกั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วนัทสีาม CITY TOUR –ไชนา่ทาวน-์ Garden by the bay – Marina bay sands- 
                 Duty Free Shop – ช็อปปิง Orchard –สนามบนิดอนเมอืง (B/L/D) 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00    จากนนันําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบ
ดว้ย ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament 
House” ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดง



 

 

ตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึได ้
มอบใหใ้นปี 1871 เพอืสรา้งความสัมพันธไมตรกัีบประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์น
ครังแรกนําท่าน ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานี
หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจุดชมววิรมิแมนํ่าสงิคโปร ์ 

  

 นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอื

เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง 

วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 คา่ใชจ่้ายในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร์ (ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชันล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 

เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 
จากนนัแหล่งท่องเทยีวแหง่ใหม่ลา่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY 
THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร ์ชนื
ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติ
ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์
นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree  คู่ทมีคีวามสงูเขา้
ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขนึ 50 
เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอา่ว
และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 
เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว 

 
 จากนนัอสิระทา่นท ี“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่สีดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตงัอยูช่นัท ี57 
ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตังอยู่บน
อาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกว่า 12,400 
ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ 
และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มีรา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนด์ส 
คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการ
พนันทกุรูปแบบ ซงึนักท่องเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 
โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอด
เหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยหีอ้ดัง 
ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพมิ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นทจัีดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชนืแถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมดั้ดยกัษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรูป รวมถงึมสีวนจวิน่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปนังอา่นหนังสอื นังเลน่ชลิๆ เพราะ

ในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลนิ

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ งกระจายไปทังโดม 

 

Cloud Forest จะมนํีาตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชนืมากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขนึลฟิตไ์ปชันบนสดุ

แลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชนัลา่งทเีป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 



 

 

 นําทา่นช็อปปิงสนิคา้ปลอดภาษที ีดวิตฟีร ี(Duty Free Shop) ทนีีมสีนิคา้ชนันําใหท้่านเลอืกซอืมากมาย 

อาท ินําหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 
 

 จากนนัรถโคช้นําท่านชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทตีงัอยูบ่นถนนสายนีเป็นแหง่แรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นท ี

ทา่เรอืของสงิคโปรน์เีสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหล่งชอ็ปปิงระดบัโลก เพราะวา่มศูีนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชันดมีากมายตังอยูเ่รยีงราย สองฝังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกี

มากมาย 

 
คาํ   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย อาหาร

ทอ้งถนิ รา้นนเีรมิตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ตงัโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวนัน ีก็ 40 
กวา่ปี 

 
19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เทยีวบนิท ีTR868 
23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************** 
“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา 
หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเพอืประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

MAR-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั 
พกัเดยีว 

TR869 
1700-2025     

TR868  
2200-2330 

8-10 MAR 2019 9,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR869 
1700-2025     

TR868  
2200-2330 

15-17 MAR 2019 9,999.- -3,700.- 4,500.- 

APR-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั พกัเดยีว 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-2330 

6-8 APR 2019 11,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

12-14 APR 2019 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

13-15 APR 2019 12,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

14-16 APR 2019 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

JUL-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั 
พกัเดยีว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

27-29 JUL 2019 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

AUG-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั พกัเดยีว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

10-12 AUG 2019 11,999.- -3,700.- 4,500.- 

OCT-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั 
พกัเดยีว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

12-14 OCT 2019 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

 
**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทัวร ์ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์ไกดท์อ้งถนิดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขนึไป เดนิทางตามรายการทัวร ์มหีัวหนา้ทัวรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 
 

***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) 
จาํหนา่ย (ตอ้งมตีวั ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครอืงเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่าํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตัว Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 
เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัวกอ่นเดนิทาง บางครังหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครงัหากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
 

เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท  
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 
 

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 6,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
อตัรานรีวม   

 ค่าตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าทพัีก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่าง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยู่กับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึ

ระหว่างวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
 



 

 

อตัรานไีมร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3%   

**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 

 

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เงอืนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัด
จําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 
 

5. เนืองจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด
หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

6. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทังส ิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทยีวเอง 

 

9. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 

 

10. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนืองจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้ริการใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมอืทา่น
ไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 


