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บนิดว้ยสายการบนิสกูต๊(TR) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 
TR607 BKK(สวุรรณภมู(ิ – SIN(ชางก(ี 10.50 – 14.15 
TR610 SIN(ชางก(ี – BKK(สวุรรณภมู(ิ 16.10 – 17.30 

**รวมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไม่เกนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 10 ก.ก.**อาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

มาตรการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์
** รับเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 17 – 24 วันก่อนการเดินทาง(ตามเง่ือนไขของประเทศสิงคโปร์( 
** เอกสารสา้หรบัการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร์  
 1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็ได้
(สามารถท้าการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด( ลกูคา้จดัเตรียมเอง 

2.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ SG Arrival Card  (ICA(ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง บรษิทัทัวรจ์ดัเตรยีมให้  
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DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ( – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว 
HELIX – GARDEN BY THE BAY          (–/–/D( 

08.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสกู๊ต(TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้
การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้า
การเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*  

11.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ต(TR) เที่ยวบินที่ TR607 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที     

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก.  ** 

15.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง(  
จากนั้นน้าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่ง
ปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึ่งไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูป ณ ที่แห่งนี้ทุกคน 
จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้้าและ
จุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมวิว SAND SKYPARK 
จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57( 

น้าท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพาน
หนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความ
น่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความ
ยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบ
โครงสร้างสะพานด้วย  
น้าท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส ์บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 
1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่น
สวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่น
ชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้
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ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ 
Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น( และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น( และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่า
บัตรเข้าโดมและ SUPER TREE) 

 

อตัราคา่บรกิารเขา้ชมโดมภายใน **คา่เขา้ชมรวมสองโดม 25 SGD** 

 

คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)  
ภายในประกอบไปด้วยน้ําตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้้าและ
ต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ใน
โดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้น
บนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่ เป็นป่าหมอก
สวยงามมาก 

  
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)  
เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ 
ข้างในจะเปิดแอร์ เย็นสบาย นอกจากนี้ต้นไม้และดอกไม้ใน
หลายส่วนจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนกันมาปลูกตาม
ฤดูกาลต่างๆ ด้วย 
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SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD** 
(ไม่มีจองล่วงหน้า ซื้อหน้างานเท่านั้น( 
ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super Tree 
เป็นท่านได้สัมผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor 

ค่้า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที่เป็นอาหารต้ารับของประเทศ สิงคโปร์ 
อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CHANCELLOR ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
***เนื่องจากห้องพัก 3 ท่าน(TRP) มีจ้านวนจ้ากัด หากลูกค้าต้องการพักห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท้าการเช็คห้อง ณ วันที่จอง
เข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องท้าการช้าระเงินค่าพักเดี่ยว เป็นจ้านวนเงิน 4,500 บาท *** 
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DAY2 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ                       (B/–/–( 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล 
และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมี
เครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, 
จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า MADAGASCAR, เซซามี่ สตรีท SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึ่ง
ท้าให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่มีธีมของหนังแอนิเมชั่นจนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ  โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, 
FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นที่ธีมที่แตกต่างกันไป (รวมบัตรเข้าสวนสนุกในราคา
ปกติแล้ว(  ** กรณีที่ทางยูนิเวอร์แซล สตูดิโอมีการจัดเทศกาลออกมาราคาบัตรเข้าสวนสนุกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าสว่นต่างของบัตรเข้าสวนสนกุตามเงื่อนไขของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หากท่านไม่
ไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ลดราคาทัวร์ลง 1,800 บาทต่อท่าน **ขอสงวนสิทธิ์ส้าหรับท่านที่แจ้งล่วงหน้า 10 วัน
ก่อนเดินทางเท่านั้น ** 

**สวนสนกุ Universal ประกาศวา่ในเดอืน กนัยายน – ธนัวาคม 2565 จะเปดิแค ่วนัพุธ – อาทติยเ์ทา่นัน้** (หลงัจาก
เดอืนธนัวาคม 2565 ตอ้งเชค็อีกครั้ง) 

 

โซนที่ 1: ฮอลลีวู๊ด HOLLYWOOD 
เป็นโซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อเข้าไปใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สอง
ข้างทางนั้นจะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ของฝากและสินค้าต่างๆของยู
นิเวอร์แซล สตูดิโอ 
โซนที่ 2: นิวยอร์ค NEW YORK 
เมื่อเดินเข้ามาที่โซนนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเราก้าลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค ให้
อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆประดับด้วยป้ายไฟ
นีออน ดูครึกครื้นเหมือนเดินบนถนนในเมืองพร้อมกับชมแสงไฟยาม
ค่้าคืน 
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โซนที่ 3: เมืองแห่งอนาคต SCI-FI CITY 
ธีมในนี้เป็นโซนที่ดูล้้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการ
ผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือTRANSFORMERS 
THE RIDEเป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่นและอีกอัน
คือรถไฟเหาะตีลังกา  

 
 
โซนที่ 4: เมืองอียิปต์โบราณ ANCIENT EGYPT 

เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหาสมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ เหมือนได้
ร่วมผจญภัยค้นหาสมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซึ่งจะได้พบกับ
สุสานฟาโรห์ต้องค้าสาป เครื่องเล่นที่ต้องลองก็คือ REVENGEOF 
THE MUMMY รถไฟเหาะที่จะพาเราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ 

 
 
โซนที่ 5: โลกที่หายสาบสูญ THE LOST WORLD 
ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์  
JURASSIC PARK และ WATER WORLD เครื่องเล่นตามแบบฉบับ
หนัง JURASSIC PARK 

                  โซนที่ 6: ดินแดนแห่งเชร็ค FAR FAR AWAY 
โซนจะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชั่นเรื่องเชร็ค โดย
มีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค, เจ้าหญิงฟิโอน่า และเจ้าลาดองกี้เพื่อนซี้ 
โซนที่ 7: มาดากัสการ์ MADAGASCAR 
จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่าน้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์  
การ์ตูนยอดฮิตที่ของใครหลายๆคน โดยมีตัวการ์ตูนหลักทั้ง 4 มา
ค่ อ ย ต้ อ น รั บ  JOIN ALEX, MARTY, MELMAN แ ล ะ  GLORIA 
เครื่องเล่นที่พลาดไม่ได้ของโซนนี้ก็คือ MADAGASCAR: A CRATE 
ADVENTURE ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ 

 
เที่ยงและค่้าอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกให้การท่องเที่ยว 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CHANCELLOR ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
***เนื่องจากห้องพัก 3 ท่าน(TRP) มีจ้านวนจ้ากัด หากลูกค้าต้องการพักห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท้าการเช็คห้อง ณ วันที่จอง
เข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องท้าการช้าระเงินค่าพักเดี่ยว เป็นจ้านวนเงิน 4,500 บาท *** 
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DAY3 อุโมงคต์น้ไม ้– วัดพระเขีย้วแกว้ – ท่าอากาศยานชางก ี– THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ(
           (B/–/–( 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น้าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม ้(TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง
มีความร่มรื่นมากๆจากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้  และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมายๆจึงท้าให้
 ที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน 

น้าท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE( เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ สร้างขึ้น
ด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
แบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใน
ส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ 
SHI FA ZHAO ที่ด้ารงต้าแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จนกลายเป็นวัดส้าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน 
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางก ีประเทศสิงคโปร์ 
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ก่อนกลับน้าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วนติด
กับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคาร
จะอลังการด้วย น้้าตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้้านขนาด
ใหญ่ด้านล่าง 

16.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิสกูต๊(TR) เที่ยวบินที่ TR610 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
20 นาที  
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก.  ** 

17.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่อตัรา ทา่นละ 

04 – 06 พฤศจกิายน 2565 15,999 5,000 

11 – 13 พฤศจกิายน 2565 16,999 5,000 

18 – 20 พฤศจกิายน 2565 16,999 5,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2565 16,999 5,000 
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02 – 04 ธนัวาคม 2565 18,999 5,000 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 18,999 5,000 

ในกรณทีี ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 12,000 บาท 

** อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูค้า ผู้
เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่ึง 2 ป ีณ วันเดนิทางกลบั (Infant( ทั้งนีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant( ทา่นละ  7,900 บาท **  
(ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง(  

 
ขอ้สา้คญั  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่
แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะคา้นงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เปน็สา้คญั หากกรณทีีจ่า้เปน็จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้  

- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะทา้ตามเงือ่นไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชือ้โควิด-19 และการลงทะเบียนตา่งๆตาม
นโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

- ในกรณีที่ลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์มาแล้ว และมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก่อนการเดินทางครั้งนี้ ลูกค้า
จะต้องน้าเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มก่อนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลส่งให้แก่บริษัท 
หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กับทางบริษัทและไม่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งนั้น  
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว( ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS( รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR( หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการน้้าหนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 10 ก.ก. 
ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน( 

- ค่าบตัรเขา้สวนสนกุ หากทา่นไมไ่ปสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ลดราคาทัวรล์ง 1,800 บาทตอ่ทา่น **ขอสงวนสทิธิ์
สา้หรบัทา่นทีแ่จง้ล่วงหนา้ 10 วนักอ่นเดนิทางเทา่นัน้ ** 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ( 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน( ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 
ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์( 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี( และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 
- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant( ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
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เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง ** 

 

เงือ่นไขการจอง  

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้าครั้งที่ 1 ท่านละ 8,000 บาท หลังจาก
ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST( ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  

- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่บริษัทก้าหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่ง
ก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบาย
ของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
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ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณดีงัตอ่ไปนี้ 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่ เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ 

 

เงือ่นไขสา้คญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ( กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR( กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน( กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป( ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
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(พาสปอร์ต( ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว
เครื่องบิน( ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน( เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ( สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้
ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE( และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE( และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE( จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป( 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

  
 



UPDATE 16 SEP 2022 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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