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รหัสโปรแกรมทวัร์  AWESOME 3D2NOCT19-TR-W09 

 

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   
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 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหลํารา้น Boon Tong Kee 

 พเิศษ ชมินํา้ซุปรอ้นๆ บกักุด้เต ๋รา้นดงั Song Fa @ Clarke quay 

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว สะอาดปลอดภยั / ม ีWIFI 
  

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 

14.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตู5 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Scoot 

Airline โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

16.25 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR869 

  (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตวัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

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

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

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

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถ ิน่บรกิาร) 
 

*** หวัหนา้ทวัรน์ําทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร MRT) *** 
โดยลูกคา้สามารถแยกทาํโปรแกรมทีต่อ้งการไดต้ามอธัยาศยัอาทเิช่น 

1. ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในสงิคโปร ์

2. น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ไปที ่SENTOSA > เขา้สวนสนุก > ชมคาสโิน > ถา่ยรปูเกาะ

เซ็นโตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไมร่วมคา่บตัร) 

3. อสิระตามอธัยาศยั 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนุกเพิม่โปรดแจง้ 
ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
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จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / 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 ัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบ

ดว้ย ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old 

Parliament House” ซ ึง่ในอดตีเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ

ศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสํารดิเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ

สมัพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มื่อครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครัง้แรกนําท่าน 

ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้

หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซ ึง่

เป็นจุดชมววิรมิแม่น้ําสงิคโปร ์ 
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 นําทา่นเดนิทางสูย่่านไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อ

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง 

วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY 

THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่

ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่ีความสงูเขา้

ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข ึน้ 50 

เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าว

และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

 

 จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ที ่57 

ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยู่บน

อาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มีพื้นทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 

ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ 

และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนดส์ 

คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการ

OPTIONAL TOUR 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ดัยักษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอ่านหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะ

ในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

Cloud Forest จะมน้ํีาตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิข ึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุ

แลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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พนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 

โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอด

เหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สาํหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง 

ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

 นําทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มีสนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย 

อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 

 จากน ัน้รถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสดุ จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผ่านที ่

ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก

มากมาย 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย อาหาร

ทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวนันี ้ก็ 40 

กวา่ปี 

 

19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR868 

23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์หกั

คา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

TR869 8-10 MAR 2019 9,999.- -3,700.- 4,500.- 
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1625-2000     
TR868  

2200-2330 
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 เดนิทางตามรายการทัวร ์ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์ไกดท์อ้งถิน่ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป เดนิทางตามรายการทัวร ์มหีัวหนา้ทัวรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
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***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 

เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

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

ทารกอายุตํา่กวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 

เง ือ่นไขการตดักรุป๊สงิคโปร ์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 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
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**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cos 
 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัด

จําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

5. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

10. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับรษัิททวัรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 

ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี  
 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 


