
 

 
AWESOME สิงคโปร� 3 วัน 2 คืน 

3 วัน 2คืน โดยสายการบิน by FLYSCOOT (TR) 

บินเย็นกลับดึก----บินเข+า/ออกท่ีสนามบินดอนเมือง 

 นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ: 400 ท่ีนั่ง 

 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  

 เข+าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร� 

 ถ:ายรูปคู:เมอร�ไลอ+อน ขอพรเจ+าแม:กวนอิม ช+อปปKLงออร�ชาร�ด   

 พิเศษ ! ล้ิมรส ข+าวมันไก:ไหหลําร+าน Boon Tong Kee 

 พิเศษ ชิมน้ําซุปร+อนๆ บักกุ+ดเตZ ร+านดัง Song Fa @ Clarke quay 

 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI 
  



 
โปรดดูราคาและไฟล�ทบินท่ีตารางขายท+ายรายการเท:านั้น!! 

วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 

14.00 น. คณะพร�อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู+โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมี
เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯคอยต�อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.00 น. เหินฟmาสู: สิงคโปร� โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR869 
  (ไม:รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร+ ผ-านพิธีการตรวจคนเข�าเมือง จากนั้นนําท-านเดินทางเข�าสู-ตัว

เมืองสิงคโปร+ท่ีมีการจัดผังเมืองอย-างเป2นระเบียบเรียบร�อยและสะอาดสะอ�านจนหลายๆ ท-านต�องท่ึง  
(เวลาท�องถ่ินเร็วกว�าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

           จากนั้นเข+าสู:ท่ีพัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท:า 3  ดาว++ 
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ท่ีห+องพักและรวมอาหารเช+าแบบ ABF) 

วันท่ีสอง Free & Easy (อิสระไม:มีรถและไกด�บริการ) (B/-/-) 

08.00 น. รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารของโรงแรม 
Free & Easy (อิสระไม:มีรถและไกด�ท+องถ่ินบริการ) 

*** หัวหน+าทัวร�นําท:านเดินทางโดยรถ MRT สู:ห+าง VIVO CITY (ไม:รวมค:าบัตร MRT) *** 
โดยลูกค+าสามารถแยกทําโปรแกรมท่ีต+องการได+ตามอัธยาศัยอาทิเช:น 

1. ช็อปปKLงท่ีห+าง VIVO CITY ห+างท่ีใหญ:ท่ีสุดในสิงคโปร� 
2. นั่ง EXPRESS TRAIN เข+าไปท่ี SENTOSA > เข+าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ:ายรูปเกาะเซ็นโตซ:า > เดินเล:น

ริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม:รวมค:าบัตร) 
3. อิสระตามอัธยาศัย 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท:องเท่ียว)*** 
OPTIONAL !!! หากต+องการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจ+ง ณ เวลาท่ีจองทัวร� หรือแจ+งไม:เกิน 7 วันก:อนการเดินทาง 

 



 
จากนั้นเข+าสู:ท่ีพัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท:า 3  ดาว++ 

(บริการน้ําดื่ม / WIFI ท่ีห+องพักและรวมอาหารเช+าแบบ ABF) 
 

วันท่ีสาม CITY TOUR –ไชน:าทาวน�- Garden by the bay – Marina bay sands- 
                 Duty Free Shop – ช็อปปKLง Orchard –สนามบินดอนเมือง (B/L/D) 

08.00 น. รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารของโรงแรม 
09.00    จากนั้นนําท:าน ชมเมืองสิงคโปร�และรับฟ~งบรรยายประวัติศาสตร�จากไกด�ท+องถ่ิน ซ่ึงล�อมรอบด�วย 

ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว:าการเมือง ผ:านชม อาคารรัฐสภาเก:า “Old Parliament 
House” ซ่ึงในอดีตเป2นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร+  ปGจจุบันเป2นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เต�นรํา การแสดงตลก ผ:านชม “Elephant Statue” รูปปGIนช�างสําริดเป2นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกล�า ร.5 ของไทย ซ่ึงได�มอบให�ในปN 1871 เพ่ือสร�างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร+
เม่ือครั้งท่ีพระองค+เสด็จมาเยือนสิงคโปร+ในครั้งแรกนําท-าน ถ:ายรูปคู:กับ  เมอร�ไลอ+อน สัญลักษณ�
ของประเทศสิงคโปร� โดยรูปปGIนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน�าออกทางอ-าวมาริน-า มีทัศนียภาพท่ีสาย
งาม โดยมีฉากด�านหลังเป2น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด-นด�วยสถาปGตยกรรมคล�ายหนาม

ทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล�ค ซ่ึงเป2นจุดชมวิวริมแม-น้ําสิงคโปร+  

 นําท:านเดินทางสู:ย:านไชน:าทาวน� ชมวัดพระเข้ียวแก+ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร�างข้ึนเพ่ือเป2นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแก�ว ของพระพุทธเจ�า วัดพระพุทธศาสนาแห-งนี้สร�าง สถาปGตยกรรม สมัยราชวงศ+ถัง วางศิลา
ฤกษ+ เม่ือวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค-าใช�จ-ายในการก-อสร�างท้ังหมดราว 62 ล�านเหรียญสิงคโปร+ (ประมาณ 1500 ล�าน
บาท) ชั้นล-างเป2นห�องโถงใหญ-ใช�ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป2นพิพิธภัณฑ+และห�องหนังสือ ชั้น 4 เป2นท่ีประดิษฐาน
พระเข้ียวแก�ว (ห�ามถ-ายภาพ) ให�ท-านได�สักการะองค+เจ�าแม-กวนอิม และใกล�กันก็เป2นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต-ง
ท่ีสวยงาม พร�อมเดินเล-นช�อปป]Iง ซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
จากนั้นแหล:งท:องเท่ียวแห:งใหม:ล:าสุดบนเกาะสิงคโปร� GARDEN BY THE 
BAY  อิสระให�ท-านได�ชมการจัดสวนท่ีใหญ-ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร+ ชื่นชมกับต�นไม�
นานาพันธุ+ และ เป2นศูนย+กลางการพัฒนาอย-างต-อเนื่องแห-งชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห-งชาติสิงคโปร+ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟcา
เชื่อมต-อกับ Super tree  คู-ท่ีมีความสูงเข�าด�วยกัน มีไว�สําหรับให�ผู�ท่ีมาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ-าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม:รวมค:าข้ึนลิฟต�สําหรับ Super Tree 8 SGD)  
 
 



 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข+าวมันไก:ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 
 

 จากนั้นอิสระท:านท่ี “มารีน:า เบย� แซนด�” รีสอร�ทหรูใหญ:ท่ีสุดในสิงคโปร�มารีน-า เบย+ แซนด+ส ประกอบไปด�วย
ห�องพักและห�องสูทกว-า 2,561 ห�อง โรงแรมยังมีไฮไลท+ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู:ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม:
รวมค:าข้ึนลิฟท� 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป2นสถาปGตยกรรมรูปร-างคล�ายเรือต้ังอยู-บนอาคารท้ัง 3 แซนด+ส 
สกาย พาร+คนี้ถือว-าเป2นสวนลอยฟcาขนาดใหญ-ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกว�างขวางกว-า 12,400 ตร.ม. และจัดเป2นสวนลอย
ฟcาท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนได�รับการตกแต-งอย-างสวยงาม มีต�นไม�ใหญ- 250 ต�น และไม�ประดับอีก 650 ต�น มี
ร�านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน-า เบย+ แซนด+ส คาสิโน” ท่ีต้ังอยู-ในตัวอาคารอันโอ-อ-า
หรูหราฝGlงตรงข�ามกับตัวโรงแรม จัดว-าเป2นคาสิโนท่ีเต็มไปด�วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท-องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตmะพนันมากกว-า 600 โตmะ มีตู�พนันหยอดเหรียญมากกว-า 1,500 ตู� 
อาทิ รูเล็ตต+ แบลmคแจmค บาคาร-า และไฮโลว+ และตู�พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร�านค�าปลีกและภัตตาคารมากมาย 
สําหรับนักชอปป]Iงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินค�ายี่ห�อดัง ๆ ได�มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

 นําท:านช็อปปKLงสินค+าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค�าชั้นนําให�ท-านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ 
น้ําหอม เสื้อผ�า เครื่องสําอาง กระเปtา นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 

 จากนั้นรถโค+ชนําท:านช+อปปKLงย:านถนนออร�ชาร�ด สินค�าแบรนด+เนม รุ-นใหม-ล-าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
ห�างสรรพสินค�า ท่ีต้ังอยู-บนถนนสายนี้เป2นแห-งแรกเพราะว-าสิงคโปร+มีท-าเรือและเรือสินค�าทุกลําจะ ต�องมาผ-านท่ี 
ท-าเรือของสิงคโปร+นี้เสมอ ถนนออร+ชาร+ดจัดได�ว-าเป2นแหล-งช็อปป]Iงระดับโลก เพราะว-ามีศูนย+การค�า ร�านค�า และ
โรงแรมชั้นดีมากมายต้ังอยู-เรียงราย สองฝGlงถนน อาทิเช-น ห�าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต+องการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท:าน ** โปรดแจ+งก:อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 
Flower Dome จะเป2นท่ีจัดแสดงพรรณไม�จากเขคร�อนชื้น
แถบเมดิเตอร+เรเนียน มีต�นไม�ดัดยักษ+และปาล+มขวดมากมาย
ให�เราได�ถ-ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน-ารักๆ ให�เราดูอีกด�วย 
เหมาะแก-การไปนั่งอ-านหนังสือ นั่งเล-นชิลๆ เพราะในเรือน
กระจกจะติดแอร+ให�อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไม�และต�นไม�ฟุcงกระจายไปท้ังโดม 

 
Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ- พร�อมด�วยพันธุ+
พืชและพันธุ+ไม�ในเขตป}าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป2นทางเดิน โดยเราจะเดินข้ึนลิฟต+ไปชั้นบนสุดแล�วเดินไล-ลง
มาจนถึงชั้นล-างท่ีเป2นป}าหมอกสวยงามมาก 
 



 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต+มยาจีนแสนอร:อย อาหารท+องถ่ิน ร+านนี้

เริ่มต+นตํานานความอร:อยในป� 1966 ก:อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว:าป� 
19.00 น. ได+เวลาสมควรเดินทางสู:สนามบินชางกี 
22.00 น. ออกเดินทางสู:สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR868 
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร+อมความประทับใจ 

*************************** 
“มากกว:าความชํานาญ คือ การให+บริการด+วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 

กรุ�ปออกเดินทางได+เม่ือมีจํานวน ***ผู+เดินทาง 10 ท:านไม:มีหัวหน+าทัวร�*** // ผู+เดินทางถึง 15 ท:านข้ึนไป (มีหัวหน+า
ทัวร�) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก:อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน�ของลูกค+า 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร+ต ต�องมีอายุใช�งานเหลือไม-น�อยกว-า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

อัตราค:าบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางต:างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

MAR-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผู+ใหญ:ท:านละ 
จอยแลนด� หัก

ค:าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

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

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

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

APR-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผู+ใหญ:ท:านละ 
จอยแลนด� หัก

ค:าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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



 

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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

JUL-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผู+ใหญ:ท:านละ 
จอยแลนด� หัก

ค:าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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

AUG-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผู+ใหญ:ท:านละ 
จอยแลนด� หัก

ค:าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผู+ใหญ:ท:านละ 
จอยแลนด� หัก

ค:าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868 
2200-2330 

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



 
 

**กรุmปเดินทาง 9-14 ท-าน เดินทางตามรายการทัวร+ ไม-มีหัวหน�าทัวร+ ไกด+ท�องถ่ินดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 
**กรุmปเดินทาง 15 ท-านข้ึนไป เดินทางตามรายการทัวร+ มีหัวหน�าทัวร+ดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

 
 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม:ต+องเข+าคิวเครื่องเล:น) 
จําหน:าย 1,500 บาทต:อท:าน*** 
(ต+องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก:อน)            

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม-สามารถคืนเงินได� หลังจากชําระเงินแล�ว 
เนื่องจากการซ้ือบัตรเป2นการลmอคราคาต๋ัวก-อนเดินทาง บางครั้งหากผู�ใช�บริการ Express มีจํานวนน�อยราคาอาจเริ่มต�น 40 

SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู�ต�องการใช�บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 
บาท   

 
เด็กอายุต่ํากว:า 12 ป� (พักกับผู+ใหญ: 2 ท:าน)    มีเตียงลด 500 บาท  

เด็กอายุต่ํากว:า 12 ป� (พักกับผู+ใหญ: 2 ท:าน)  ไม:มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากว:า 2 ป�                                  ราคา 3,900 บาท 

เง่ือนไขการตัดกรุ�ปสิงคโปร� scoot (TZ) 

15+1  เพ่ิม 1,500 บาทจากราคาซีรีย+ 

15+0  เพ่ิม 1,000 บาทจากราคาซีรีย+     

20+1  เพ่ิม 1,000 บาทจากราคาซีรีย+ 
25+1  เพ่ิม  500 บาทจากราคาซีรีย+ 
30+1 ราคาเท-าซีรีย+     

 
เง่ือนไขการจอง มัดจําท:านละ 5,000 บาท 

พร+อมส:งสําเนาหน+าพาสปอร�ตให+เจ+าหน+าท่ีจองทัวร� / ส:วนท่ีเหลือจ:ายก:อนเดินทาง 15 วัน 
 

อัตรานี้รวม   

 ค-าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร+–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุmป)  

 ค-ารถโค�ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค-าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไว�ในรายการ  

 ค-าท่ีพัก 2 คืนพักห�องละ 2-3 ท-าน  

 ค-าน้ําหนักกระเปtาเดินทาง ท-านละไม-เกิน 20 กก.  



 

 ค-าบัตรเข�าชมสถานท่ีท-องเท่ียวต-าง ๆ ตามรายการท่ีได�ระบุไว�  

 ค-าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู-กับเง่ือนไขของกรรมธรรม+เฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหว-าง
วันเดินทางเท-านั้นโดยจะต�องใช�ใบรังรองแพทย+และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี้ไม:รวม   

 ไม:รวมค:าทิปไกด� + ค:าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 

 (ไม:รวมค:าทิปหัวหน+าทัวร�ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 ค-าทําหนังสือเดินทางไทย และค-าธรรมเนียมสําหรับผู�ถือพาสปอร+ตต-างชาติ  

 ค-าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม-ได�ระบุไว�ในรายการ  

 ค-าธรรมเนียมกระเปtาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  

 ค-าใช�จ-ายอ่ืนๆ ท่ีมิได�ระบุไว�ในรายการ เช-น ค-าซักรีด โทรศัพท+  ค-ามินิบาร+ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค-าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ-าย 3%   
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล+เคียงกัน โดยจะมีการแจ+งให+ทราบล:วงหน+าก:อน
เดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
 

เอกสารท่ีใช+ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใช�งานเหลือไม-น�อยกว-า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 

 ต�องมีหน�าว-างอย-างน�อย 2 หน�า 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก-อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด 
(ยกเว�นกรุmปท่ีเดินทางช-วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต�องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุmปท่ีมีการการันตีค-ามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผ-านตัวแทนในประเทศหรือต-างประเทศและ ไม-อาจขอคืนเงินได�) 

 
2. ยกเลิกก-อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค-าใช�จ-าย ท-านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก-อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค-าใช�จ-ายท-านละ 50 % ของราคาทัวร+ 
4. ยกเลิกการเดินทางน�อยกว-า  14  วัน เก็บค-าใช�จ-ายท้ังหมด 
 



 
5. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต�องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน�าต๋ัวเท-านั้น จึงไม-สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ท้ังสิ้น ถ�ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส-วนให�กับ
ท-าน 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต-างประเทศปฏิเสธมิให�เดินทางออกหรือเข�าประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม-คืนค-าบริการไม-ว-ากรณีใด ๆ 

 
7. ทางบริษัทฯ จะไม-รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากท-านใช�บริการของทางบริษัทฯไม-ครบ อาทิ ไม-เท่ียวบางรายการ, ไม-ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค-าใช�จ-ายทุกอย-าง ทางบริษัทฯได�ชําระค-าใช�จ-ายให�ตัวแทนต-างประเทศแบบเหมาขาด 
 
8. ทางบริษัทฯจะไม-รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท-องเท่ียวเอง 
 
9. เม่ือท-านตกลงชําระเงินไม-ว-าท้ังหมดหรือบางส-วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว-าท-านได�ยอมรับในเง่ือนไขข�อตกลง

ต-างๆ ท่ีได�ระบุไว�แล�วท้ังหมด 
 

10. ค-าทัวร+เป2นแบบเหมาจ-ายกับบริษัททัวร+ในต-างประเทศ ไม-สามารถคืนเงินค-าทัวร+ในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร+นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป2นสุดวิสัยจนไม-อาจแก�ไขได�
และจะไม-รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได�รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน�าทัวร+และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช-น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต-างๆ เนื่องจากรายการทัวร+นี้เป2นแบบเหมา
จ-ายเบ็ดเสร็จ หากท-านสละสิทธิ์การใช�บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข�าประเทศไม-ว-าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม-คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได�ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผู�ร-วมคณะไม-ถึง 15 ท-าน การไม-รับประทานอาหารบางม้ือไม-เท่ียวตามรายการ ไม-สามารถขอหักค-าบริการ
คืนได� เพราะการชําระค-าทัวร+เป2นไปในลักษณะเหมาจ-าย เม่ือท-านได�ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไม-ว-าจะเป2นการชําระ
ผ-านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว-าท-านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ต-างๆ 

 บริษัทฯไม-รับผิดชอบค-าเสียหายในเหตุการณ+ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู-นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค-าใช�จ-ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ�อม เช-น การเจ็บป}วย, การถูกทําร�าย, การสูญ
หาย, ความล-าช�า หรือจากอุบัติเหตุต-างๆ 
 
 



 

 


