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UPDATE 20 FEB 2023 

 

 

SQ707 BKK(ส ุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี) 12.15 – 15.40 
SQ714 SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภมูิ) 17.30 – 19.00  

ไฟล ์ทนี(เดินทางเด ือน พฤศจิกายน 2343 – ม ีนาคม 2344 
**รวมนํ(าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ืBองไม่เกิน 23 ก.ก. และถือขึ(นเครืBองบินได ้นํ(าหนักไม่เกิน  7 ก.ก.**

อาจจะมีการเปล ีBยนแปลงไฟล์ทขึ(นอยู่กบัสายการบิน 
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SQ705 BKK(ส ุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี) 09.40 – 13.05 
SQ714 SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภมูิ) 17.30 – 19.00  

ไฟล์ทนี(เดินทางเด ือน เมษายน - มิถนุายน 2344 
**รวมนํ(าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ืBองไม่เกิน 23 ก.ก. และถือขึ(นเครืBองบินได ้นํ(าหนักไม่เกิน  7 ก.ก.**

อาจจะมีการเปล ีBยนแปลงไฟล์ทขึ(นอยู่กบัสายการบิน 
 
DAY1  กรุงเทพฯ(ส ุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพาน

เกล ียว HELIX                         (–/–/D) 
SQ707 เวลาเทีBยวบิน V2.V3 – V3.WX น ัดหมายเวลา XY.XX น. 
SQ705 เวลาเทีBยวบิน XY.WX – VZ.X3 น ัดหมายเวลา X4.XX น. 

คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น � เคาน์เตอร ์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) โดยมเีจ้าหน้าที�
ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กร ุณาเผืBอเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนืBองจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ V ช ั Bวโมง*  

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอร ์ไลน์(SQ) เที�ยวบิน
ที� SQ707 ใช้เวลาเดินทางประมาณ * ชั �วโมง 30 นาที     

**อาจจะมีการเปลีBยนแปลงไฟล ์ทขึ(นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                               
**รวมน ํ(าหน ักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต้ท ้องเครืBองไม่เกิน 23 ก.ก.ถือขึ(นเคร ืBองบินได ้นํ(าหนักไม่เกิน ] ก.ก.  ** 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร์(เวลาท้องถิ�นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั �วโมง)  
นําท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร ์ไลอ ้อน (MERLION PARK) สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปั�นครึ�งสงิโตครึ�งปลา
นี�หนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มทีศันียภาพที�สายงาม โดยมฉีากด้านหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท 

นําท่านเดินทางสู่ การ ์เด ้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ต ั �งอยู่บนพื�นที�
กว่า * ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสงิคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง *,<=> ล้านดอลล่าร์
สงิคโปร์ หรือประมาณ ?�,<<< ล้านบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิ�งปลูกสร้างที�มคีวามโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยัง
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เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื�นชมกับ 
ต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพฒันาอย่างต่อเนื�องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี�ยังม ีทางเดินลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super tree คู่ที�มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
สําหรบัให้ผู้ที�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ�น>< เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพ
อนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ�งแบ่งโดยอุณหภูมิที�
ต้นไม้ต้องการ ดงันี� Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื�นเย็น) และยงัมสีวนธีม
ต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค ่าบตัรเข้าโดมและ SUPER TREE) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทวัร ์ ต ้องแจ้งล ่วงหน้าอย่างน้อย ]-VX วนัก ่อนเดินทาง ** 

 

อ ัตราค ่าบริการเข้าชมโดมภายใน  
**ค ่าเข้าชมรวมสองโดมจะปรบัราคาขึ(นต ั (งแต ่ 2b ต.ค.เป็นต้นไป** 

ผ ู้ใหญ่ ราคาท่านละ W3 SGD , เด ็กอายุต ํBากว ่า VV ปี ราคาทา่นละ Z3 SGD 

 

คลาวด ์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)  
ภายในประกอบไปด้วยน้\าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารนํ�า
และต้นไม้นานาชนิด และพัน ธ์ุไม้ในเขตป่า ดิบชื�น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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ฟลาวเวอร ์ โดม (FLOWER DOME) 
เป็นหนึ�งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี� ซึ�งได้รบัการ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที�สุดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนี�จะมต้ีนไม้จากหลายๆประเทศจดัแสดงอยู่ 
ข้างในจะเปิดแอร์ เย็นสบาย 

 

SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค ่าขึ(น SKY WALK 8 SGD** 
(ไม่มีจองล ่วงหน้า ซื(อหน้างานเท่านั (น) 
ทางเดิน SKY WALK ที�เดินเชื�อมละหว่างต้น Super 
Tree เป็นทา่นได้สมัผสัววิมุมสูงของสวนโซน Outdoor 

นําท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกล ียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที�มรูีปทรงทนัสมยัและสวยงามที�สุด

สะพานหนึ�งของประเทศสงิคโปร์อยู่ที�อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที�นอกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนที�อื�นๆแล้ว
ยงัมคีวามน่าสนใจตั �งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที�มลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัที�จะหมุนพนักนัไป
เรื�อยๆตามความยาวของสะพานที�เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ�งนอกจากความสวยงามแล้วยงัช่วยเรื�อง
การออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย  

ค ํBา รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที�เป็นอาหารตํารับของประเทศ
 สงิคโปร์ อาหารท้องถิ�นร้านนี�เริ�มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า >< ปี 
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น ําทุกท่านเข้าส ู่ทีBพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
***** เนืBองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากล ูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต ้องทําการเช็คห้อง 
ณ วนัทีBจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค ้าจะต้องทําการชําระเงินค ่าพกัเด ีBยว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท *******  
 

DAY2 FREE DAY อิสระท่องเทีBยวตามอธัยาศยั        (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเทีBยวตามอัธยาศยัไม่มีรถ อาหาร และไกด์ให้บริการ (หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําในการท่องเทีBยว) 
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทวัร ์ ต ้องแจ้งล ่วงหน้าอย่างน้อย ]-VX วนัก ่อนเดินทาง ** 
แนะนํากิจกรรมทีBน่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิ เวอร ์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกที�
สร้างขึ�นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ�งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมีเครื�องเล่นและโชว์ต่างๆที�มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั �นชื�อดงัหลาย
เรื�อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสคิปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากสัก้า MADAGASCAR, 
เซซามี� สตรีท SESAME STREET และเรื�องอื�นๆ ซึ�งทําให้เราได้ผจญภัยบนเครื�องเล่นต่างๆที�มธีีมของหนังแอนิ
เมชั �นจนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น q โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, 
NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละ
โซนก็จะมเีครื�องเล่นที�ธีมที�แตกต่างกันไป (ราคาทวัร์ไม ่รวมค ่าเข้าสวนสน ุก)  
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ชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิงคโปร ์ ฟลายเออร ์) ชิงช้า ส วรร ค์
ชมวิวขนาดใหญ่ที�ตั �งอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า เป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�
เหมาะแก่การชมวิวทิวทศัน์สุดตระการตาของสงิคโปร์ สูงจากพื�นดิน *t> 
เมตร เท่าๆ กบัตึก �? ชั �น และตรงตําแหน่งนี�เองคุณจะมองเห็นวิวทิวทัศน์
เบื�องล่างที�สวยงามน่าทึ�ง  
 
ส ักการะเจ้าแม่กวนอิมที� GUAM IM TEMPLE  ว ัดเก่าแก่ และศักดิ uส ิทธิ u 
ที�สุดของสงิคโปร์ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื�อเป็นสิริมงคลแก่
ทุกท่าน ที�วดันี�ทุกท่านสามารถเส ี�ยงเซียมซี เพื�อพยากรณ์ดวงชะตา 
 
 
 
ล่องเรือไปบนแม่นํ�าส ิงคโปร์ที� ย่าน  CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บ้านเมอืงบนทั�งสองฝั �งของแม่นํ�า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ มาริ
น่า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นที�นี�จะกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านนั �งชิล 
และมีเครื�อ งเล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX REVERSE 
BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย  
 
สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็นส่วนหนึ�งของ SINGAPORE 
BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ต ั �งอยู่ไม่
ห่างจากตัวเมืองนัก ภายในสวนเป็นที�จ ัดแสดงกล้วยไม้ถึง t<,<<< ต้น 
1,<<< สายพนัธ์ุ นํามาตกแต่งเป็นซุ้มทางเดิน ประตู และนํ�าตก นอกจากนี�
ก็ยังม ีโซนที�น่าสนใจอื�นๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และ
สวนสนุกที�สอดแทรกความรู้ที�น่าสนใจเกี�ยวกับธรรมชาติเอาไว้ด้วย 
 
KEPPEL BAY ที�ตั �งของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึกสูง
ระฟ้าสุดลํ�าอีกแห่งหนึ�งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมเีส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยงัเป็นจุดชมวิวพระ
อาทิตย์ตกดินที�สวยมากๆ อีกด้วย ใครที�กําลังมองหาสถานที�เดินเล่น 
พักผ่อน ออกกําลงักายกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ  
 

น ําทุกท่านเข้าส ู่ทีBพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
***** เนืBองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจาํนวนจาํกดั หากล ูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต ้องทําการเช็คห้อง 
ณ วนัทีBจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค ้าจะต้องทําการชําระเงินค ่าพกัเด ีBยว เป็นจาํนวนเงิน 4,500 บาท *******  
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DAY3 อ ุโมงค์ต ้นไม้ – วดัพระเขี(ยวแก้ว – ช้อปปิ( งท ีBถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – 

ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(ส ุวรรณภมิู)                 (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค ์ต ้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ต ั �งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลาง
เมอืงมคีวามร่มรื�นมากๆจากที�นักท่องเที�ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงค์แห่งนี� และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมายๆ
จึงทําให้ ที�นี�เป็นสถานที� ที�มชีื�อเสยีงที�ทุกคนอยากไปเยอืน 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระเขี(ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นว ัดชื�อดังในประเทศสงิคโปร์ 
สร้างขึ�นด้วยงบประมาณ q> ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ หรือประมาณ *,|q> ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมยัราชวงัถ ัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึ�งมกีารประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที�ชั �นบนสุดของวดั ได้รบัการออกแบบและวาง
แนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที�ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที�ปรึกษา
ทั �งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัสําคญัและสถานที�ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงในปัจจุบัน 

เทีBยง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
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 ให้ทุกท่าน ช้อปปิ( งท ีBถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที�ถูกใจพร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
คอมพวิเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ�ง ORCHARD ROADถนนที�ทุกๆคนที�มา
สงิคโปร์ต้องเดินชมและซื�อสนิค้า BRAND NAME ยี�ห้อต่างๆทั �งสองฝั�งถนน ในห้างชื�อดงัต่างๆมากมาย 
ก่อนกลับนําท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วน
ติดกับท่าอากาศยานชางกีส ิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ ื�นที�ท ั �งหมดราว ๆ  *=�,<<< 
ตารางเมตร แบ่งเป็นชั �นเหนือพื�นดิน > ชั �น และชั �นใต้ดิน > ชั �น สามารถเชื�อมต่อไปยงัเทอร์มินอล *-= ได้ โดยจุด
กึ�งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย นํ�าตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว �< เมตร จะมนีํ�าไหลพรั �งพรูลงมาจาก
เพดาน สู่แอ่งนํ�านขนาดใหญ่ด้านล่าง 

ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานชางก ี ประเทศสงิคโปร์ 
17.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการ บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เที�ยวบินที� SQ714 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ * ชั �วโมง ?< นาที  
**อาจจะมีการเปลีBยนแปลงไฟล ์ทขึ(นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                               
**รวมน ํ(าหน ักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต้ท ้องเครืBองไม่เกิน 23 ก.ก.ถือขึ(นเคร ืBองบินได ้นํ(าหนักไม่เกิน ] ก.ก.  ** 

19.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

2 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์ 

(ไม่ใช้ต ั oวเครืBอ งบิน) 

พกัเด ีBยว 

เพิBมอตัรา ท่านละ 

Xb – VX เมษายน 2344 16,999 13,999 4,500 

2b – ZX เมษายน 2344 15,999 12,999 4,500 

X4 – Xb พฤษภาคม 2344 16,999 13,999 4,500 

VZ – V3 พฤษภาคม 2344 16,999 13,999 4,500 

XW – X4 มิถนุายน 2344 15,999 12,999 4,500 

2W – 24 มิถนุายน 2344 15,999 12,999 4,500 

** อตัรานี(ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์ และ มคัคุเทศก ์ท้องถิBน ตามธรรมเนียม V,3XX บาท ต ่อ ทริป 

ต่อ ลูกค ้า ผ ู้เดินทาง V ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั (งนี (ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี (ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ในการเร ียกเก ็บ

ก ่อนเดินทางทุกทา่น ทีBสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  ],YXX บาท **  

(ไม่ม ีทีBน ั Bงบนเคร ืBองบิน และไม่ม ีเต ียง) 

 
ข ้อสําคญั  

- ถ้าหากมผู้ีเดินทางตํ�ากว่า *> คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ีBยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า ] วนัก ่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานทีB ร ้านค ้าท ีBไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลีBยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล ่วงหน้า โดยส่วนนี(ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของล ูกค ้าเป็นสําคญั หาก
กรณีทีBจาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ ่ายเพิBม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า  
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- เงืBอนไขและข้อจาํกดั ในการ เดินทาง อาจจะมีการเปล ีBยนแปลงได ้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางร ัฐบาล  
ท ั (งนี (นักท่องเทีBยวจะต้องมีความพร ้อมทีBจะทําตามเงืBอนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื(อโควิด-
VY และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- ในกรณีท ีBลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์มาแล ้ว และมีการเปล ีBยนชืBอ-นามสกลุ ก่อนการเดินทางคร ั (ง
นี (  ล ูกค้าจะต ้องนํา เอกสารการเปล ีBยนชืBอ -นามสกลุฉบับจริง รวมท ั (งหน ังส ือ เดินทางเล ่มก ่อนเปล ีBยนชืBอ-
นามสก ุลส ่งให้แก่บริษัท หากล ูกค ้าไม่แจ้งหร ือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดินทางเข้า
สิงคโปร ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ไม่รบัผ ิดชอบใดๆท ั(งน ั (น  

 

อตัราค่าบริการนี( รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ� าม ันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) ห รือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ uใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�องไม่เกิน ?> ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน q 
ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั ?-= ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั = ท่านจะเป็นเตียงเสริม * ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ uในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน 
เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง * ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ *,<<<,<<< บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค ่าบริการนี( ไม ่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์สําหรบัชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสงิคโปร์ 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�ม ีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
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- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย =% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม V,3XX บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

* ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ? ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ไ ด้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 
- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททวัร์ต้องแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย q-*< วนัก่อนเดินทาง ** 

 

เงืBอนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย =< ว ัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั�งที� * ท่านละ |,<<< บาท 
หลังจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง ? วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงินในวนัถัดไป ก่อนเวลา *t.<< น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้ส ิทธิ uไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั (น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย ?< วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ uยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ uไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง *> วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน *<<% 
 

เงืBอนไขการยกเลิก และ เปล ีBยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ =< วนัขึ�นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกับ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �> วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง *>-?� วนั คืนเงนิ ><%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื�องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า *>วนั ขอสงวนสทิธิ uไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
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- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถค ืนเงินได ้ทุกกรณี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั(งสิ(นในกรณีดงัต ่อไปนี(  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทย
และต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

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

- หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/ห รือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เ กิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั �วเครื�องบินเป็นตั �วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวัน
เดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย t เดือน บริษัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 

เงืBอนไขสําคญัอืBนๆทีBควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย *> ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ uในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�
เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้  

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย = ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ u

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   
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- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย q วนัก่อนการเดินทาง หรือต ั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 
- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 
- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย = หรือ q วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 
- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า t เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ *-? ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ uเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ u ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uใน
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การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ uไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั�น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ uในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ = ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 
- ขอสงวนสทิธิ uการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั �น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ u ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ u ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  



UPDATE 20 FEB 2023 

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

*เมืBอท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท ่านได้ยอมรบัเงืBอนไขข้อตกลงท ั(งหมดนี (แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีBมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


