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บินดว้ยสายการบินไทยแอรเ์อเชยี (FD) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 
FD359 DMK (ดอนเมอืง) – SIN(ชางก)ี 06.10 – 09.35 
FD356 SIN(ชางก)ี – DMK (ดอนเมอืง) 14.10 – 16.20  

**รวมนำ้หนกักระเปา๋สำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 
**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**  
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มาตรการเดินทางเขา้ประเทศสิงคโปร ์
** รบัเฉพาะลูกคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ อย่างน้อย 17 – 24 วนัก่อนการเดนิทาง(ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 
** เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์ 
 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได(้สามารถท าการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) ลูกค้าจดัเตรียมเอง 

2.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ SG Arrival Card  (ICA)ไม่เกนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทาง บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้  

 
DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานชางกี – วดัพระเขี้ยวแก้ว – GARDEN BY THE BAY – 

MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX                (–/–/D) 
03.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) โดยมี

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้
เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD359 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
** รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก.  ** 

09.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสงิคโปร(์เวลาท้องถ่ินเรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัพระเข้ียวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวดัชื่อดงัในประเทศ
สงิคโปร ์สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบ
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจาก
ทเิบต ซึง่มกีารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในสว่นของฟันหรอืพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุด 
 

 

 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บน
พื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1 ,035 
ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามโดดเด่น
สวยงามแลว้กย็งัเป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้มการจดัสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ให้
ท่านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิาร
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โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ทีม่คีวามสูง
เข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรบัให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree 
สามารถเหน็ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืน
หลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้  Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest 
(ชวีภาพแบบชื้นเยน็) และยงัมสีวนธมีต่างๆให้เดนิชม (ไม่รวมค่าบตัรเข้าโดมและ SUPER TREE)  ** หาก
ท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทวัร ์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วนัก่อนเดินทาง ** 
 

อตัราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน  
**ค่าเข้าชมรวมสองโดมจะปรบัราคาขึ้นตัง้แต่ 28 ต.ค.เป็นต้นไป** 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 45 SGD , เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี ราคาท่านละ 35 SGD 

 

คลาวดฟ์อเรสต์(CLOUD FOREST)  
ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า
และต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิ
ขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างที่เป็น
ป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 
ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME)  
เป็นหนึ่งใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งไดร้บัการ
บนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลกขา้งในจะเปิด
แอร ์เยน็สบาย ตน้ไมภ้ายในนี้จะเน้นแบบทีอ่ยู่ในสภาพ
เยน็และแห้ง มดีอกไม้หลากประเภทให้ชม นอกจากนี้
ต้นไมแ้ละดอกไมใ้นหลายส่วนจะมกีารสลบัผลดัเปลี่ยน
กนัมาปลูกตามฤดกูาลต่างๆ ดว้ย 

 

 
 
SUPER TREE (SUPER TREE)  
**ค่าขึ้น SKY WALK 10 SGD** 
(ไม่มีจองล่วงหน้า ซ้ือหน้างานเท่านัน้) 
ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super 
Tree เป็นท่านไดส้มัผสัววิมุมสงูของสวนโซน Outdoor 
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จากนัน้เดนิทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึส่วนของ แซนด์สกายพารค์ ที่
เป็นสระว่ายน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด์ น้าท่านขึน้ลฟิท์ไปที่ชัน้57ชมเมอืงสงิคโปร์จากมุมสูงที่
จุดชมววิ SAND SKYPARK จะสามารถชมเมอืงสงิคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว
SAND SKY PARK57)  
น าท่านเดนิทางสู่ ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานทีม่รีูปทรงทนัสมยัและสวยงาม
ทีสุ่ดสะพานหน่ึงของประเทศสงิคโปรอ์ยู่ทีอ่่าวมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนที่
อื่นๆแลว้ยงัมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซบ็ของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หลก็ทีม่ลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัทีจ่ะ
หมุนพนักนัไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคดิมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความ
สวยงามแลว้ยงัช่วยเรื่องการออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารต ารบัของ
ประเทศ สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นนี้เริม่ตน้ตา้นานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***** เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจ านวนจ ากดั หากลูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท าการเช็ค
ห้อง ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องท าการช าระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท  
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DAY2 สวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ                  (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษิทัเอน็บซียีู
นิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพกิเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
ภายในสวนสนุกจะมเีครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธมีของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชื่อดงัหลายเรื่อง เช่น ทรานส
ฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า MADAGASCAR, เซซามี่ 
สตรที SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึง่ท าใหเ้ราไดผ้จญภยับนเครื่องเล่นต่างๆทีม่ธีมีของหนงัแอนิเมชัน่จน
รู้สกึเหมอืนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจรงิๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, NEW 
YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แล ะ  MADAGASCAR แต่ ล ะ
โซนก็จะมเีครื่องเล่นที่ธีมที่แตกต่างกนัไป (รวมรถรบั–ส่ง และ บตัรเข้าสวนสนุกในราคาปกติแล้ว)  หาก
ท่านไม่ไปสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ลดราคาทวัรล์ง 1,800 บาทต่อท่าน **ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัท่าน
ท่ีแจ้งล่วงหน้า 10 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้ ** 

 
โซนท่ี 1: ฮอลลีวูด๊ HOLLYWOOD 
เป็นโซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อเข้าไปใน ยูนิเวอร์แซล 
สตูดโิอ สองขา้งทางนัน้จะมทีัง้ร้านขายของที่ระลกึ , ของฝาก
และสนิคา้ต่างๆของยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 
 
โซนท่ี 2: นิวยอรค์ NEW YORK 
เมื่อเดินเข้ามาที่โซนนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเราก าลังเดินอยู่ที่
นิวยอร์ค ให้อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆ
ประดบัด้วยป้ายไฟนีออน ดูครึกครื้นเหมือนเดินบนถนนใน
เมอืงพรอ้มกบัชมแสงไฟยามค ่าคนื 
โซนท่ี 3: เมืองแห่งอนาคต SCI-FI CITY 
ธมีในนี้เป็นโซนที่ดูล ้าสมยัมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมนัส์ที่
เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ
TRANSFORMERS THE RIDEเป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมี
แว่นใหใ้สก่่อนเริม่เล่นและอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีงักา  
โซนท่ี 4: เมืองอียิปต์โบราณ ANCIENT EGYPT 
เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหาสมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ 
เหมอืนไดร้่วมผจญภยัคน้หาสมบตัใินดนิแดนอยีปิตโ์บราณ ซึง่
จะไดพ้บกบัสุสานฟาโรหต์้องค าสาป เครื่องเล่นทีต่้องลองกค็อื 
REVENGEOF THE MUMMY รถไฟเหาะที่จะพาเราท่องเข้า
ไปในดนิแดนนกัรบ 
โซนท่ี 5: โลกท่ีหายสาบสูญ THE LOST WORLD 
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ในส่วนของโซนนี้นัน้ เป็นอารมณ์การผจญภยัในยุคไดโนเสาร์ 
JURASSIC PARK และ WATER WORLD เครื่ องเล่นตาม
แบบฉบบัหนงั JURASSIC PARK 
โซนท่ี 6: ดินแดนแห่งเชรค็ FAR FAR AWAY 
โซนจะได้พบกบัเหล่าตวัการ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชัน่เรื่อง
เชรค็ โดยมเีจา้ยกัษ์เขยีวเชรค็, เจา้หญงิฟิโอน่า และเจา้ลาดอง
กีเ้พือ่นซี ้
โซนท่ี 7: มาดากสัการ ์MADAGASCAR 
จะไดพ้บกบัเหล่าตวัการต์ูนสตัว์ป่าน้อยใหญ่แห่งมาดากสัการ์ 
การต์ูนยอดฮติทีข่องใครหลายๆคน โดยมตีวัการต์ูนหลกัทัง้ 4 
ม า ค่ อ ย ต้ อ น รับ  JOIN ALEX, MARTY, MELMAN แ ล ะ 
GLORIA เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ที่ พ ล า ด ไ ม่ ไ ด้ ข อ ง โ ซ น นี้ ก็ คื อ 
MADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE ล่องเรอืเดนิไปใน
เกาะมาดากสัการ ์

เท่ียงและค า่อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกให้การท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

***** เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน(TRP) มีจ านวนจ ากดั หากลูกค้าต้องการพกัห้อง 3 ท่าน (TRP) จะต้องท าการเช็ค
ห้อง ณ วนัท่ีจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องท าการช าระเงินค่าพกัเด่ียว เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท  
 

DAY3 เมอรไ์ลอ้อน – อุโมงคต้์นไม้ – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรงุเทพฯ(ดอน
เมือง)                   (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลอ้อน (MERLION PARK) สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึ่ง

ปลานี้หนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน  

น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคต้์นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตัง้อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจ
กลางเมอืงมคีวามร่มรื่นมากๆ จากทีน่กัท่องเทีย่วฮติมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งนี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ต
มากมายๆ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ชีื่อเสยีงทีทุ่กคนอยากไปเยอืน 
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ก่อนกลบัน าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและหา้งสรรพสนิคา้บรเิวณ
สว่นตดิกบัท่าอากาศยานชางกสีงิคโปร ์ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ ัง้หมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์นิอล 1-3 
ได ้โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ย น ้าตกยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สงูราว 40 เมตร จะมนี ้าไหลพรัง่
พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน ้านขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสงิคโปร ์

14.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD356 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

** รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก.  ** 

16.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

13 – 15 เมษายน 2566 21,999 4,500 

14 – 16 เมษายน 2566 21,999 4,500 

15 – 17 เมษายน 2566 20,999 4,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,500 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหา
เชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- ในกรณีท่ีลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปรม์าแล้ว และมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ก่อนการเดินทาง
ครัง้น้ี ลูกค้าจะต้องน าเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุฉบบัจริง รวมทัง้หนังสือเดินทางเล่มก่อนเปล่ียน
ช่ือ-นามสกลุส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กบัทางบริษัทและไม่สามารถเดิน
ทางเข้าสิงคโปรไ์ด้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้นัน้  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 20 ก.ก. และถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่
เกนิ 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศสงิคโปร ์
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทวัร์ หากต้องการจองผ่านทางบรษิทัทวัร์ต้องแจง้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ** 
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เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 8,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คี ิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรพัย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุ กครั้ง
หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 
ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่ท่านเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วน
ใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยว
ตามที่ระบ ุ

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

กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจ
ลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบ
หิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่างเดินทาง 
สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ
ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำ
หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุ ด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสง วนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว*  

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