
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWESOME สงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
3 วนั 2คนื โดยสายการบนิ by FLYSCOOT (TR) 

บนิเย็นกลบัดกึ----บนิเขา้/ออกที0สนามบนิดอนเมอืง 

 
 
 

� น ั0ง Scoot Air เครื0องใหญ ่400 ที0น ั0ง 
� ชม THE JEWEL CHANGI ที0สดุแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 
� ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  
� เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสงิคโปร ์
� ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิP งออรช์ารด์   
� พเิศษ ! ล ิPมรส ขา้วมนัไกไ่หหลาํรา้น Boon Tong Kee 
� พเิศษ ชมินํ Pาซุปรอ้นๆ บกักุด้เต ๋รา้นดงั Song Fa @ Clarke quay 
� **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว สะอาดปลอดภยั / ม ีWIFI 

�  

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที0ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ัPน!! 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore   (-/-/-) 
14.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง ประตู5 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Scoot Airline 

โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 
17.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เที0ยวบนิที0 TR869 
  (ไมร่วมอาหารและเครื0องดื0มบรกิารบนเครื0อง) 
20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ี�มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ�ง  
(เวลาทอ้งถิ0นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั0วโมง) 

           จากน ัPนเขา้สูท่ ี0พกั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนํ Pาดื0ม / WIFI ที0หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วนัที0สอง Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถิ0นบรกิาร) 
 

*** หวัหนา้ทวัรนํ์าทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร MRT) *** 
โดยลกูคา้สามารถแยกทําโปรแกรมที0ตอ้งการไดต้ามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

1. ช็อปปิP งที0หา้ง VIVO CITY หา้งที0ใหญท่ี0สดุในสงิคโปร ์
2. น ั0ง EXPRESS TRAIN เขา้ไปที0 SENTOSA > เขา้สวนสนกุ > ชมคาสโิน > ถา่ยรปูเกาะเซ็น

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

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพื0อความสะดวกในการทอ่งเที0ยว)*** 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซืPอบตัรสวนสนกุเพิ0มโปรดแจง้ ณ 
เวลาที0จองทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

             

จากน ัPนเขา้สูท่ ี0พกั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนํ Pาดื0ม / WIFI ที0หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที0สาม CITY TOUR –ไชนา่ทาวน-์ Garden by the bay – Marina bay sands- 
                 Duty Free Shop – ช็อปปิP ง Orchard – THE JEWEL CHANGI – 
                 สนามบนิ CHANGI - สนามบนิดอนเมอืง (B/L/D) 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00    จากน ัPนนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกด์
ทอ้งถิ0น ซึ�งลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม 
อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั 0งของรัฐสภาของสงิคโปร ์ 
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant 
Statue” รปูปั0นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 
1871 เพื�อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมื�อครั 0งที�พระองค์เสด็จมาเยือน
สงิคโปรใ์นครั 0งแรกนําท่าน ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์
โดยรปูปั0นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี0หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพที�สายงาม โดยมฉีาก
ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่0าสงิคโปร ์ 

  
• นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีPยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ0นเพื�อเป็นที�

ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี0สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิา
ฤกษ์ เมื�อวันที� 1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทั 0งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้น
บาท) ชั 0นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั 0น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชั 0น 4 เป็นที�
ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ�งมี
ศลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิ0ง ซื0อของที�ระลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 
จากน ัPนแหลง่ทอ่งเที0ยวแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE 
BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที�ใหญท่ี�สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกับตน้ไม ้
นานาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื�องแหง่ชาตขิอง Marina Bay 
บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี0ยังมทีางเดนิลอยฟ้า
เชื�อมต่อกับ Super tree  คู่ที�มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ0น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึPนลฟิต์
สําหรบั Super Tree 8 SGD)  

 
เที0ยง  รบัประทานอาหารเที0ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื0อดงั ระดบั 5 ดาว 

• จากน ัPนอสิระทา่นที0 “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ี0สดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัPงอยูช่ ัPนที0 57 ของโรงแรม 
(ไม่รวมค่าขึPนลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั 0งอยู่บนอาคารทั 0ง 3 
แซนดส์ สกาย พารค์นี0ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ี�สดุในโลก มพีื0นที�กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็น
สวนลอยฟ้าที�มคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 
ตน้ มรีา้นอาหารที�หรหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั 0งอยูใ่นตัวอาคารอนัโอ่

OPTIONAL TOUR 
หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ0ม 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 
Flower Dome จะเป็นที�จัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น
ชื0นแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิeวน่ารักๆ ใหเ้ราดู
อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปนั�งอา่นหนังสอื นั�งเลน่ชลิๆ เพราะ
ในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิ�น
หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทั 0งโดม 

 
Cloud Forest จะมนํี0าตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ย
พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชื0นมากมาย ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึ0นลฟิตไ์ปชั 0นบนสดุ
แลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชั 0นลา่งที�เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา่หรูหราฝั�งตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถ
เพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้
อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย 
สําหรับนักชอปปิ0 งทั 0งหลายสามารถเลือกซื0อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

• นําทา่นช็อปปิP งสนิคา้ปลอดภาษทีี0 ดวิตีPฟร ี(Duty Free Shop) ที�นี�มสีนิคา้ชั 0นนําใหท้า่นเลอืกซื0อมากมาย อาท ิ
นํ0าหอม เสื0อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 

• จากน ัPนรถโคช้นําท่านชอ้ปปิP งย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั 0งอยู่บนถนนสายนี0เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้งมาผ่านที� 
ท่าเรอืของสงิคโปรน์ี0เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิ0งระดับโลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ
โรงแรมชั 0นดีมากมายตั 0งอยู่เรียงราย สองฝั� งถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื�นๆอีก
มากมาย 
 

คํ0า   รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย 
อาหารทอ้งถิ0น รา้นนีPเร ิ0มตน้ตาํนานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัPงโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุ
วนันีP ก็ 40 กวา่ปี 

 

พเิศษ !! นําทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตั 0งอยู่
ใจกลางทา่อากาศยานชางง ีเกดิจากความรว่มมอืของ Changi 
Airport Group และ  CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน
เซป็ตใ์หท้ี�นี�เป็นทั 0งศนูยก์ลางแหง่การบนิ การชอ้ปปิ0ง และการ
พักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึ�งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ0า
สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally 
Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื�อดัง
อย่าง  Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที�ปรกึษา
ในการออกแบบเทอรม์นิอลแห่งนี0 THE JEWEL ถูกออกแบบ
มาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ ่มพีื0นที�ทั 0งหมดราว ๆ  134,000 
ตารางเมตร แบ่งเป็นชั 0นเหนือพื0นดนิ 5 ชั 0น และชั 0นใตด้นิ 5 ชั 0น สามารถเชื�อมต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้
โดยจดุกึ�งกลางสดุของอาคารจะอลงัการดว้ยนํ0าตกยกัษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนํี0าไหลพรั�งพรู
ลงมาจากเพดาน สูแ่อง่นํ0าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เที0ยวบนิที0 TR868 
23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี0ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี0ยนราคา 
หากมกีารปรบัขึPนของภาษนํีPามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื0อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึPนไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื0องบนิภายในประเทศเพื0อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ0ม 1,000 บาท** 
JUNE-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี0ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

14-16 JUNE 19 
9,999.- 

8,999.- 
-3,700.- 4,500.- 

JUNE-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี0ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

27-29 JUL 2019 
วนัเฉลมิพระชนพรรษาร.10 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

AUG-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี0ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

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

OCT-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี0ยว 

TR869 
1700-2025     

TR868 
2200-2330 

12-14 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคตร.9 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

 
**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทวัร ์ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์ไกดท์อ้งถิ�นดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึ0นไป เดนิทางตามรายการทวัร ์มหีัวหนา้ทวัรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 

***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครื0องเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ั�ว ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครื0องเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํ่ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตัeว Express หากตกลงซื0อบัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนื�องจากการซื0อบัตรเป็นการลอ๊คราคาตัeวกอ่นเดนิทาง บางครั 0งหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริ�มตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครั 0งหากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
 

เด็กอายตุํ0ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท  
เด็กอายตุํ0ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุํ0ากวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงื0อนไขการตดักรุป๊สงิคโปร ์scoot (TZ) 
          
15+1  เพิ�ม 1,500 บาทจากราคาซรียี ์     
15+0  เพิ�ม 1,000 บาทจากราคาซรียี ์     
20+1  เพิ�ม 1,000 บาทจากราคาซรียี ์     
25+1  เพิ�ม  500 บาทจากราคาซรียี ์     
30+1 ราคาเทา่ซรียี ์     

 

เงื0อนไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที0จองทวัร ์/ สว่นที0เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

อตัรานีPรวม   
� คา่ตัeวเครื�องบนิ และภาษีนํ0ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตัeวกรุ๊ป)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  
� คา่ที�พัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ0นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ0น

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั0นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีPไมร่วม   

� ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที0สนามบนิ 
� (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ0าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี0ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี0ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี0ยนไปบนิ Low Cost 
 

เอกสารที0ใชใ้นการเดนิทาง   
� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ื0อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ0นไป คนืเงนิทั 0งหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�
พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เนื�องจากตัeวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัeวเทา่นั0น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั 0งสิ0น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั 0งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

6. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั 0งสิ0 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื0อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 

9. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั 0งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั 0งหมด 

10. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เนื�องจากรายการทัวรน์ี0เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อน
การเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมื0อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั0งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� บรษัิทฯไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ0นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 

 

 

 


