
 

 

 

 

 

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

บนิเย็นกลบัดกึ----บนิเขา้/ออกทีส่นามบนิดอนเมอืง 

 
 

 

 น ัง่ Scoot Air เครือ่งใหญ ่400 ทีน่ ัง่ 

 ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสงิคโปร ์

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong Kee 



 

 

 พเิศษ ชมิน า้ซุปรอ้นๆ บกักุด้เต ๋รา้นดงั Song Fa @ Clarke quay 

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว สะอาดปลอดภยั / ม ีWIFI 
  

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการ
เทา่น ัน้!! 

 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 

14.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประต5ู อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ 

Scoot Airline โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เชค็เอกสารและสมัภาระ 

16.25 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR869 

  (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น า

ท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงสงิคโปรท์ี่มกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

           จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

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

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถิน่บรกิาร) 
 

*** หวัหนา้ทวัรน์ าทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร 
MRT) *** 

โดยลกูคา้สามารถแยกท าโปรแกรมทีต่อ้งการไดต้ามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
1. ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์

2. น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ไปที ่SENTOSA > เขา้สวนสนกุ > ชมคาสโิน > 

ถา่ยรปูเกาะเซ็นโตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่

รวมคา่บตัร) 

3. อสิระตามอธัยาศยั 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการ
ทอ่งเทีย่ว)*** 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซื้อบตัรสวนสนุกเพิม่
โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 



 

 

 
 

            

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วนัทีส่าม CITY TOUR –ไชนา่ทาวน-์ Garden by the bay – Marina 
bay sands- 
                 Duty Free Shop – ช็อปป้ิง Orchard –สนามบนิดอนเมอืง 
(B/L/D) 
 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00    จากน ัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกด์

ทอ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้

ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การ

แสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจาก

พระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ

สัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์น

ครัง้แรกน าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศ

สิงคโปร  ์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มี

ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ 

  

 

 น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic 

Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา

แห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยใน

การกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถง

ใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระ



 

 

เขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มี

ศลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 

ช.ม. 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY 

THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่

ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์

นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่คีวามสงูเขา้

ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 

เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าว

และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมนัไก่ชื่อดงั 

ระดบั 5 ดาว 

 

 จากน ัน้อสิระท่านที่ “มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์

แซนด์ส ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 

Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 

600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืวา่

เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวน

ลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม ้

ประดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ 

คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไป

ดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ 

โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊ค

แจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย 

ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่าน

เลอืกซือ้มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝาก

มากมาย ฯลฯ 

 

OPTIONAL TOUR 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้าก

เขครอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ดัยกัษ์

และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมี

สวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ัง

อา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิ

แอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่หอมๆ ของ

ดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่

พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้

มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเรา

จะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึ

ชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 



 

 

 จากน ัน้รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูก

น ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอื

และเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออร์ชารด์จัดไดว้่าเป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย 

สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อต ัง้โดย Mr. Yeo Eng 

Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR868 

23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มี

หวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์อง
ลกูคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจาก
วนัเดินทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 

บาท** 
MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์หกั

คา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

TR869 
1625-2000     

TR868  
2200-2330 

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

TR869 

1625-2000     
TR868  

2200-2330 

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

APR-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TR869 
1625-2000   

TR868 
2200-2330 

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



 

 

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

JUL-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

AUG-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

OCT-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TR869 
1625-2000     

TR868 
2200-2330 

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

 

**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทวัร ์ไมม่หีัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิน่ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป เดนิทางตามรายการทวัร์ มหีัวหนา้ทวัรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น*** 
(ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น)            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD 
หรอื 1,000 บาท บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

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

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 

เงือ่นไขการตดักรุป๊สงิคโปร ์scoot (TZ) 

            15+1  เพิม่ 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
    15+0  เพิม่ 1,000 บาทจากราคาซรียี ์     

20+1  เพิม่ 1,000 บาทจากราคาซรียี ์
    25+1  เพิม่  500 บาทจากราคาซรียี ์
    30+1 ราคาเทา่ซรียี ์     

 



 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 

วนั 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะ

เหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิใน
การเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่
สนามบนิ 

 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low 
Cost 

 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่ี
การการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอ
คนืเงนิได)้ 

 

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

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 



 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

10. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุ
จ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอื
ไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบ
เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไมรั่บประทาน
อาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่า
ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการ
ช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตั ิ

และอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอื

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 


