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UPDATE 25 FEB 2023 

 

 

 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ620 BKK(สุวรรณภมูิ) – SIN(ชางกี) 09.45 – 13.10 
VZ621 SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภมูิ) 14.10 – 15.30  

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�องไม่เกิน BC ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน F ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY 
SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY             (–/–/D) 

07.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น � เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจ้าหน้าที�
ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื�อเวลาในการเดินทางมาย ังสนามบิน เนื�องจากต้องใช้เวล าใน
การเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ X ช ั �วโมง*  

09.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที�ยวบินที� 
VZ620 **อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                           

** รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดไม่เกิน BC ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน F ก.ก.  ** 
13.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร์(เวลาท้องถิ�นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั �วโมง)  

นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตั �งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจ
กลางเมอืงมคีวามร่มรื�นมากๆ จากที�นักท่องเที�ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงค์แห่งนี� และรีวิวในอินเทอร์เน็ต
มากมายๆ จึงทําให้ที�นี�เป็นสถานที�ที�มชืี�อเสยีงที�ทุกคนอยากไปเยอืน 

จากนั�นนําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปั�นครึ�ง
สิงโตครึ�งปลานี�หนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที�สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพล
นาท”ซึ�งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน จากนั�นเดินทางเข้าเยี�ยมชม MARINA BAY SAND 
โรงแรมหรูระดับ E ดาว โดยพื�นที�ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสนิค้า จุดชมวิว พพิธิภณัฑ์ คาสโิน 
และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที�เป็นสระว่ายนํ�าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ 
น้าท่านขึ�นลิฟท์ไปที�ชั �นHIชมเมอืงสิงคโปร์จากมุมสูงที�จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมอืงสงิคโปร์
แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ�นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57)  
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นําท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที�มรูีปทรงทนัสมยัและสวยงาม
ที�สุดสะพานหนึ�งของประเทศสงิคโปร์อยู่ที�อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที�นอกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที�
อื�นๆแล้วยงัมคีวามน่าสนใจตั �งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมกีารใช้เหล็กที�มลีักษณะเป็นท่อ 2 อนัที�จะ
หมุนพันกันไปเรื�อยๆตามความยาวของสะพานที�เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ�งนอกจากความ
สวยงามแล้วยงัช่วยเรื�องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย  

นําท่านเดินทางสู่ การ์เด ้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ต ั �งอยู่บน
พื�นที�กว่า T ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง T,035 
ล้านดอลล่าร์สงิคโปร์ หรือประมาณ V�,WWW ล้านบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิ�งปลูกสร้างที�มคีวามโดดเด่น
สวยงามแล้วก็ยงัเป็นสญัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจดัสวนที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้
ท่านได้ชื�นชมกบั ต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพฒันาอย่างต่อเนื�องแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิคโปร์ นอกจากนี�ยงัมทีางเดินลอยฟ้าเชื�อมต่อกบั Super tree คู่ที�มคีวามสูง
เข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที�มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ�นHW เมตร บนยอดของ Super tree 
สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือน
หลักๆ ซึ�งแบ่งโดยอุณหภูมิที�ต้นไม้ต้องการ ดังนี� Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest 
(ชีวภาพแบบชื�นเย็น) และยงัมสีวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าบตัรเข้าโดมและ SUPER TREE)  ** หาก
ท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ  ผ่านทางบริษทวัร ์ ต้องแจ้งล ่วงหน้าอย่างน้อย F-XC วนัก่อนเดินทาง ** 
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อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน  
**ค่าเข้าชมรวมสองโดมจะปรบัราคาขึ�นตั �งแต่ Bd ต.ค.65 เป็นต้นไป** 

ผ ู้ใหญ่ ราคาท่านละ fg SGD , เด็กอายุตํ�ากว่า XX ปี ราคาทา่นละ ig SGD 

 

คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)  
ภายในประกอบไปด้วยน้mาตก ทางเดินลอยฟ้า ธารนํ�า
และต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ ไม้ในเขตป่าดิบชื�น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดิน
ขึ�นลิฟต์ไปชั �นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั �นล่างที�เป็น
ป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)  
เป็นหนึ�งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี� ซึ�งได้รับการ
บนัทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที�สุดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนี�จะมตี้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ 
ข้างในจะเปิดแอร์ เย็นสบาย นอกจากนี�ต้นไม้และ
ดอกไม้ในหลายส่วนจะมกีารสลบัผลดัเปลี�ยนกันมาปลูก
ตามฤดูกาลต่างๆ ด้วย 

 

 
SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค่าขึ�น SKY WALK 8 SGD** 
(ไม่มีจองล่วงหน้า ซื�อหน้างานเท่าน ั �น) 
ทางเดิน SKY WALK ที�เดินเชื�อมละหว่างต้น Super 
Tree เป็นท่านได้สมัผสัวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor 
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คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที�เป็นอาหารตํารบัของ
ประเทศ สงิคโปร์ อาหารท้องถิ�นร้านนี�เริ�มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า HW ปี 

นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
***** เนื�องจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากลูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องทําการเช็ค
ห้อง ณ วนัที�จองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องทําการชําระเงินค่าพกัเดี�ยว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท 
*******  

 
DAY2 FREE DAY อิสระท่องเที�ยวตามอธัยาศยั            (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเที�ยวตามอ ัธยาศ ัยไม่มีรถ อาหาร และไกด์ให้บริการ (หัวหน้าท ัวร ์ให้ค ําแนะนําใน ก า ร
ท่องเที�ยว) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทวัร ์ ต้องแจ้งล ่วงหน้าอย่างน้อย F-XC วนัก่อนเดินทาง ** 
แนะนํากิจกรรมที�น่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับ
โลกที�สร้างขึ�นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพกิเจอร์ หนึ�งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์ราย
ใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมเีครื�องเล่นและโชว์ต่างๆที�มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั �น
ชื�อดงัหลายเรื�อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสคิปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากสัก้า 
MADAGASCAR, เซซามี� สตรีท SESAME STREET และเรื�องอื�นๆ ซึ�งทําให้เราได้ผจญภยับนเครื�องเล่นต่างๆที�
มธีีมของหนังแอนิเมชั �นจนรู้สกึเหมอืนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น I โซน ประกอบด้วย 
HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แล ะ 
MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมเีครื�องเล่นที�ธีมที�แตกต่างกนัไป (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)  
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 SKY HELIX SENTOSA สถานที�ท่องเที�ยวและจุดชมวิวแห่งใหม่ล่าสุด
ของสงิคโปร์ ตั �งอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า สามารถชมวิวได้แบบ |EW องศา 
ความสูงประมาณ |H เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก TV ชั �น ด้านบน
มองเห็นวิวเกาะเซ็นโตซ่าทั �งเกาะ  
 

 
สกัการะเจ้าแม่กวนอิมที� GUAM IM TEMPLE  วดัเก่าแก่ และศกัดิ }สทิธิ } 
ที�สุดของสงิคโปร์ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของคนสงิคโปร์เพื�อเป็นสิริมงคล
แก่ทุกท่าน ที�วดันี�ทุกท่านสามารถเสี�ยงเซียมซี เพื�อพยากรณ์ดวงชะตา 
 
 
 
 
ล่องเรือไปบนแม่นํ�าสงิคโปร์ที� ย่าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บ้านเมอืงบนทั�งสองฝั �งของแม่นํ�า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ 
มาริน่า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นที�นี�จะกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้าน
นั �งชิล และมีเครื�องเ ล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX 
REVERSE BUNGY กบั GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย  
 
KEPPEL BAY ที�ต ั �งของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก
สูงระฟ้าสุดลํ�าอีกแห่งหนึ�งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขยีวขจี แถมยงัเป็น
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที�สวยมากๆ อีกด้วย  
 
 
นํ�าพุแห่งค ว ามม ั �งค ั �ง  หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตั �งอ ยู่ตรง
กึ�งกลางของ กลุ่มอาคารซนัเทค ซิตี� (SUNTEC CITY) ที�เชื�อว่าเป็นจุด
ที�มีฮวงจุ้ยที�ดีที�สุดในโลก ซึ�งตําแหน่งของนํ�าพุก็เชื�อว่าเป็นศูนย์รวม
พลงังานด้านบวกในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต  
 
พิพิธภณัฑ์สตัว์น ํ�า S.E.A. AQUARIUM เป็นอควาเรียมหรือศูนย์แสดง
พันธุ์ส ัตว์นํ�าชื�อดังของประเทศสงิคโปร์ ตั �งอยู่บนเกาะ SENTOSA ใน
โซน MARINE LIFE PARK ของ RESORTS WORLD SENTOSA โดย
ความโดดเด่นของอควาเรียมแห่งนี�ก็คือเป็นอควาเรียมที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก มีสัตว์นํ�าจดัแสดงอยู่กว่า TWW,WWW ตัว หรือ �WW สายพันธุ์ แบ่ง
สรรค์ออกเป็น TW โซนด้วยกนั  
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น ําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***** เนื�องจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากลูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องทําการเช็ค
ห้อง ณ วนัที�จองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องทําการชําระเงินค่าพกัเดี�ยว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท 
*******  
 

DAY3 ว ัดพระเขี�ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   
(B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านออกเดินทางสู่ ว ัดพระเขี�ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื�อดังในประเทศ
สิงคโปร์ สร้างขึ�นด้วยงบประมาณ IH ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ T,�IH ล้านบาท ใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมยัราชวังถัง ผสมผสานกบัศิลปะแบบแมนดาลาจาก
ทิเบต ซึ�งมกีารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที�ชั �นบนสุดของ
วัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที�ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสของวัด 
ประกอบกบัความช่วยเหลือของที�ปรึกษาทั �งในประเทศและต่างประเทศ  

ก่อนกลับนําท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสนิค้าบริเวณ
ส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื�นที�ทั �งหมดราว ๆ 
T|�,WWW ตารางเมตร แบ่งเป็นชั �นเหนือพื�นดิน H ชั �น และชั �นใต้ดิน H ชั �น สามารถเชื�อมต่อไปยงัเทอร์มนิอล T-| 
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ได้ โดยจุดกึ�งกลางสุดของอาคารจะอลงัการด้วย นํ�าตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว �W เมตร จะมนํี�าไหลพรั �ง
พรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนํ�านขนาดใหญ่ด้านล่าง 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสงิคโปร์ 

14.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที�ยวบินที� VZ621  
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                          
** รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดไม่เกิน BC ก.ก.และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน F ก.ก.  ** 

15.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

B ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด ี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

CX – Ci เมษายน Bgpp 12,999 4,500 

BX – Bi เมษายน Bgpp 12,999 4,500 

Cp – Cd พฤษภาคม Bgpp 12,999 4,500 

XB – Xf พฤษภาคม Bgpp 12,999 4,500 

Bp – Bd พฤษภาคม Bgpp 12,999 4,500 

Xp – Xd มิถนุายน Bgpp 13,999 4,500 

XF – Xr มิถนุายน Bgpp 13,999 4,500 

iC มิถนุายน – CB กรกฎาคม pp 13,999 4,500 

CF – Cr กรกฎาคม Bgpp 13,999 4,500 

Xf – Xp กรกฎาคม Bgpp 13,999 4,500 
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Bd – iC กรกฎาคม Bgpp 15,999 4,500 

Cf – Cp สิงหาคม Bgpp 13,999 4,500 

XB – Xf สิงหาคม Bgpp 15,999 4,500 

Bg – BF สิงหาคม Bgpp 12,999 4,500 

Cd – XC กนัยายน Bgpp 12,999 4,500 

BB – Bf กนัยายน Bgpp 12,999 4,500 

Br กนัยายน – CX ตุลาคม pp 12,999 4,500 

Cp – Cd ตุลาคม Bgpp 14,999 4,500 

Xi – Xg ตุลาคม Bgpp 15,999 4,500 

Xf – Xp ตุลาคม Bgpp 15,999 4,500 

BC – BB ตุลาคม Bgpp 15,999 4,500 

BX – Bi ตุลาคม Bgpp 15,999 4,500 

Bp – Bd ตุลาคม Bgpp 14,999 4,500 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม X,gCC บาทต่อ 
ทริป ต่อ ล ูกค้า ผ ู้เดินทาง X ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง B ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx ใน

การเร ียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  F,gCC บาท **  
(ไม่มีที�น ั �งบนเครื�องบิน และไม่มีเตียง) 

   
 
 

ข้อสําคญั  
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- ถ้าหากมผีู้เดินทางตํ�ากว่า VH คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า F วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร ้านค้าที�ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สําคญั หากกรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื�อนไขและข้อจ ําก ัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ท ั �งนี�น ักท่องเที�ยวจะต้องมีความพร้อมที�จะทําตามเงื�อนไขต่างๆ  เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหา
เชื�อโควิด-Xr และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- ในกรณีที�ล ูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์มาแล้ว และมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ก่อนการเดินทาง
คร ั �งนี� ล ูกค้าจะต้องนําเอกสารการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุฉบบัจริง รวมท ั�งหนังสือเดินทางเล่มก่อนเปลี�ยน
ชื�อ -นามสก ุลส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดิน
ทางเข้าสิงคโปร์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx ไม่รบัผิดชอบใดๆท ั�งน ั �น  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั �ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ�ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวน
สทิธิ }ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกบัผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�องไม่เกิน VW ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่
เกิน I ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั V-| ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั | ท่านจะเป็นเตียงเสริม T 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่
รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง T ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ T,WWW,WWW บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์สําหรบัชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์ 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
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- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย
การบิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย |% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม X,gCC บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง T ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง V ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้
มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุรวมราคาทวัร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททวัร์ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย I-TW วนัก่อนเดินทาง ** 

 

เงื�อนไขการจอง  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย |W วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที� T ท่านละ I,WWW บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง V วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา TE.WW 
น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทันที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ }ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย VW วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ }ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ }ไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง TH วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน TWW% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ |W วันขึ�นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�ว ันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �H วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง TH-V� วนั คืนเงนิ HW%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า THวนั ขอสงวนสทิธิ }ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต่อไปนี�  
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงหรือเจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตวั
นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั �วเครื�องบินเป็นตั �วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อน
วนัเดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย E เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 
เงื�อนไขสําคญัอื�นๆ ที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ�นตํ�า อย่างน้อย VH ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที�
จะประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้  

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั�น สิ�งสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย | ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั �งก่อนการเดินทาง 
  

- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย I วันก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทัวร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ }ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิด
ขึ�นกบัผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที�หลงัจากชําระเงิน
กรณีที�ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 
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- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย | หรือ I วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า E เดือน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�

ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ T-V ช.ม. การเดินทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�
ท่องเที�ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }เปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ } ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ }ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา 
และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ }ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั�น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง 
และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่
หากออกบตัรโดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ }ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เ กิดขึ�น
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จริงทั �งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ
กระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสทิธิ }ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ | ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ }การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งสิ�นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จดักํากบัเท่านั�น 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ } ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ } ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิ }ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
 

*เมื�อท่านชําระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯถือว่าทา่นได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี�แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


