
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  เทีย่วสงิคโปร ์3 วนั 2 คนื บนิตรงสายการบนิ VIETJET AIR 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ ชอ้ปป้ิงไชนา่ทาวนแ์ละถนนออรช์ารด์ 
  ชมโชวก์ารแสดงแสง ส ีเสยีง Wonderful Light  
  พเิศษ ! ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้นสุดฮติ Song Fa 
  อสิระฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซือ้ Option เสรมิ UNIVERSAL STUDIO 
  บรกิาร นํา้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

  
FLIGHT     
DEPARTURE :    VZ620   BKK-SIN 09.45 – 13.10 น. 
RETURN        :    VZ621   SIN-BKK    14.10 – 15.30 น. 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่น
ซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้
พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ท ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 
เอกสารสําหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศ (สําคญัมาก โปรดใหค้วามสําคญั) 

1. เอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิจะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry 
of Public Health, Thailand) แสดงแอปหมอพรอ้ม (ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง) 

2. กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปรผ์า่นเว็บไซต ์
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บรษิทับรกิารลงทะเบยีน) 

3. กรณีผูเ้ดนิทางเคยตดิโควคิ และรกัษาหายแลว้ ตอ้งแจง้ของมูลใหท้วัรท์ราบก่อน
ลงทะเบยีน 

4. หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เกา่หรอืเคยถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ให้
ทราบกอ่นลงทะเบยีน 

 

 

 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-สนามบนิชางก ี- GARDEN BY THE 

BAY- ซนัเทคซติี ้นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - MERINA BAY SAND 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และ
หัวหนา้ทัวร์ ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความ
สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
เน่ืองจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้
ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

09.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายบนิ Thai VietJet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ620 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร
ตามขัน้ตอน นําท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศสงิคโปรเ์ร็วกว่าเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) นําทา่นไปยัง ซนัเทคซติี ้(SUNTEC CITY) ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในศูนย์กลางคา้แห่งน้ีมีรา้นคา้ปลีกมากกว่า 400 รา้น 
รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ เป็นชอ้ปป้ิงมอลลย์ักษ์ใหญ่ทีร่วมรา้นแบรนดเ์นม ระดับโลก
และ แบรนด์ดังของสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมี นํ ้าพุแห่งความม ัง่ค ัง่ (Fountain of 
Wealth)  ที่ไดร้ับการบันทกึใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ําพุที่ใหญ่ที่สุดใน

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

โลกนับตัง้แต่ปี 1988 ดว้ยขนาดความสูงทีม่ากถงึ 13.8 เมตร จากนัน้ชมแหล่งท่องเทีย่ว
แหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนที่
ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองแห่งชาตขิอง MARINA BAY บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร์ 
นอกจากน้ียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ SUPRT TREE คู่ที่มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไว ้
สําหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ SUPER 
TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ราคาทวัรไ์มร่วมค่า
เขา้ DOME)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่  ณ รา้นอาหาร (1) ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa 

หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเยีย่มชม ยา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าสงิคโปร ์
มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ทุกวันน้ี “คลารก์คยี”์ ก็ยัง

OPTIONAL TOUR 
หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้าก
เขตรอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ัดยักษ์
และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมี
สวนจิว๋น่ารัก ๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไป
น่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจก
จะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่หอมๆ 
ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมน้ํีาตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้ม
ดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ใน
โดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิต์
ไปชัน้บนสดุ แลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่า
หมอกสวยงามมาก 



 

 

เต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที ่ผลัดเปลีย่นกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับ
เป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับ นักท่องเที่ยวทัง้กลางวันและ
กลางคืน (เลอืกซือ้ Option ไม่รวมค่าล่องเรอื ผูใ้หญ่ท่านละ 25 SGD/ เด็กท่านละ 
15 SGD  ยงัไม่รวมในราคาทวัร ์หากตอ้งการซือ้บตัรโปรดแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อน
เดนิทาง) ในกรณ ีไมล่อ่งเรอื จะตอ้งน ัง่รถบสั เพ ือ่ไป MARINA BAY SAND 
ชม MARINA BAY SAND รีสอร์ทสุดหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส 
ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands 
Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 
3 แซนดส์ สกาย พารค์น้ีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The 
Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝ่ัง
ตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 
โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์
และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอ้ปป้ิง
ทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier อสิระกับการถ่ายรูป (รวมคา่ขึน้ชมจุดชมววิ SAND 
SKY PARK57) 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน้ํา ทีย่ ิง่ใหญ่และอลังการทีสุ่ดใน South East Asia กับ
การแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Show ที่ Marina Bay Sands ซึง่เป็นลานที่น่ังหันหนา้
ออกทางอา่ว Marina 

ทีพ่กั  IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่2 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
ทา่นสามารถเทีย่วชมบรรยากาศของสงิคโปรต์ามอธัยาศยั (ไกดแ์นะนํา)  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

 

 ถา่ยรูปคูก่ับ MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลาน้ี
หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ
สเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่
เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่าสงิคโปร ์

 FORT CANNING PARK ส วน ป้ อ ม ป ร าก า ร  แ ค น นิ ง  ( Fort Canning Park) เ ป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจกลางตัวเมืองสงิคโปร์ ที่ภายในแบ่งออกเป็นส่วน
ตา่งๆทีน่่าสนใจทัง้ทางดา้นประวัตศิาสตร,์ ลานแสดงดนตร ีและธรรมชาตอิันรม่รืน่ อยูต่ดิกบั 
Clark Quay, พิพิธภัณท์แห่งชาติสงิคโปร์ (Singapore National Museum) และใกลก้ับ
ยา่นชอ้ปป้ิงถนนออชารด์ (Orchard Road) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *** HIGHLIGHT *** เปิดประสบการใหม่กับ Sky Helix Sentosa (มคีา่บตัร) จุด
ชมววิกลางแจง้แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสงิคโปร ์open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้
อย่างนุ่มนวลขึน้ไปถงึดา้นบน ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมววิ 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซา่
และรมิน้ําโดยรอบ เพลดิเพลนิไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครือ่งดืม่ฟร ี

 ชอ้ปป้ิงที ่ยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่น
ใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ 
ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ี
ทา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะตอ้งมาผา่นทีท่า่เรอืของ
สงิคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็
อปป้ิงระดับ  โลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ
โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทิ
เชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่เขา้และคา่รถรบัสง่) (B/-/-) 
เพิม่ทา่นละ 2,790 บาท 

 



 

 

  
 

พร้อมเข้าสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 
อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) ใหท้่านได ้
พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะ
ไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์
แซล สตูดโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ
โดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 
7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุของรถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 
42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้่า
จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีว
ของแตล่ะฝ่าย  

 โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของ
เหลา่วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพ์
หากใครล่วงล้ําเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณ
ยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดง
นําจากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและ 
กลอเลียทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรก์
เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้ง
ภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชั่น!
สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์ 

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ีจ่ะ
มายนืปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่น้ี 



 

 

 โซนฟาร  ์ฟาร  ์อเวย  ์ครั ้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พรอ้มทัง้ชม
ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยไดส้ัมผัสมาก่อน นอกจากที่น้ีเท่านั้น 
นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื่ม-ชอ้ปกับ
รา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึ 

รา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด
เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่  

ชมโรงแรมหรรูะดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อสิระในการเทีย่วชม ซึง่อยูด่า้นนอกของ
ยูนเิวอรแ์ซล เพยีงกา้วเขา้สูบ่ันไดเลือ่นแชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร ์ก็จะไดพ้บความงดงาม
แบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์
สวนสาธารณะทีร่ายลอ้มไปดว้ยกําแพงน้ํา ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ ์เดอะแมก
ซมิ ดอลซึง่จะนําความมันสท์ีผ่สมผสานเสน่หข์องเซีย้งไฮ ้และ ลาสเวกสั มาสูค่ณุใหค้ณุได ้
เพลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!! 

***สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้
เ ปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกบั  Marine Life 
Park  (ไมร่วมคา่เขา้ 38 SGD) ถูกจัดอันดับให ้
เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
โดยถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถบรรจุ
น้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 
สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน้ํ์ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่ง
ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจํ้าลองความ
อดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

พกั IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 
วนัที ่3 CHINA TOWN-วดัพระเขีย้วแกว้-สนามบนิชางก-ีTHE JEWEL 

CHANGI -กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทา่นเดนิทางไปยัง CHINA TOWN ซึง่เป็นอกีสถานทีห่นึง่ในสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่ว
ไมค่วรพลาด ทีน่ี่จะมรีา้นคา้ขายสนิคา้ประเภทตา่ง ๆ วางขายอยูร่มิถนนสองขา้งทาง มี
ถนนอาหาร และสถานทีส่ําคัญ ๆ ทางประวัตศิาสตรอ์กีมากมายหลายแหง่ ชมวัด พระ
เขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว
แกว้ของพระพุทธเจา้วัดพระพุทธศาสนาแหง่น้ีสรา้งสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง วางศลิา
ฤกษ์ เมือ่วัน ที ่ 1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ 
สงิคโปร ์ (ประมาณ 1500  ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ีชัน้ 2-
3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ให ้
ทา่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็น วัดแขกซึง่ม ี ศลิปกรรมการตกแตง่ที่
สวยงาม 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ีนําทกุทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  
จากนั้นนําทุกท่านเที่ยวชม น้ําตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก HSBC Rain Votex ที่มี
ความสูงถงึ 40 เมตร ทีจ่ะไหล่ลงมาตัง้แต่ชัน้บนยาวลงมาถงึชัน้ล่าง น้ําตกยักษ์น้ีใชน้ํ้า
หมุนเวยีนถงึ 50,000 ลติร ชมสวนยักษ์ นับเป็นอกีหนึ่งไฮไลท ์เป็นสวนทีถู่กตกแต่งอยู่
ลอ้มรอบเทอรม์นิอล ดว้ยตน้ไมส้ไตลท์รอปิคอลกว่าสองพันตน้ และยังมเีขาวงกตตน้ไม ้
Canopy Maze ไวใ้หไ้ดเ้ดนิเลน่ดว้ย ใหท้า่นอสิระกบัการถา่ยภาพ  

14.10 น. อําลาสงิคโปร ์มุง่หนา้สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ THAI VIETJET 
เทีย่วบนิที ่VZ621 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื... 
.................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทาํการจอง) 



 

 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  
19-21 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,500 
26-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 
27-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 
03-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
09-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
16-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
23-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

ราคาเด็กทารก อายตํุา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ
อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัว
ของผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศสงิคโปรส์ําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เน่ืองจากทางสงิคโปรไ์ดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงค์
พํานักระยะสัน้ในประเทศสงิคโปรไ์มเ่กนิ 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ําหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศ
สงิคโปร ์

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่ 1 ทา่น) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพึง

พอใจของทา่น 
 
 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ กําหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางขัน้ตํ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์
หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้
ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการ
ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 



 

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทํา
ใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวัน
เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้
มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสียหาย รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจํานวนเงนิมัดจํา ทัง้น้ีทัง้นั้นให ้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 ส่งรายชือ่สํารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งสําเนา

หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่     
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธ
วซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใด



 

 

ส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ
ช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
วคัซนีทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นุญาตใหเ้ขา้ประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 
Vaccinations Accepted by Singapore 
Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks 
before arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum 
Interval 

between Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria 
(ChAdOx1_nCoV-19) 

2 24 days 

Serum Institute of 
India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), 
Inactivated (InCoV) 

2 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 
• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 
• mRNA-1273 
• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 
• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

2 17 days 



 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum 
Interval 

between Doses 

• Ad26.COV2.S 
• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 

(InCoV) 
• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 
• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with 
WHO EUL vaccines 

 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊
ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่
สามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้  



 

 

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของ
ตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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