


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินชางกี	-	สวนการเด
นบายเดอะเบย	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	ยาน	Clarke
Quay	-	มารีนา	เบย	แซนด	-	Wonder	Full	Light

พักที่	Fragrance	Selegie	/	Value
Thomson/	Quality	Hotel	/	Santa
Grand	Bugis	/	D'resort	/	Oxford
HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน	หรือเลือกซื้อทัวร
เสริม

จากน้ันเขาสูที่พัก	Fragrance	Selegie
/	Value	Thomson/	Quality	Hotel	/
Santa	Grand	Bugis	/	D'resort	/
Oxford	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

3 เมอรไลออน	-	ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	ลิต
เติ้ลอินเดีย	-	ถนนออรชารด	-	สนามบินชางกี	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

5	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿12,991 ฿5,000



ชวงเชา
04.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมืองอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	1

เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
07.05	น.	เดินทางสู	สิงคโปร	โดยสายการบิน	Air	Asia	เทีย่วบินที	่FD359

10.25	น.	ถึง	สนามบินซางฮี	ประเทศสิงคโปร(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	นําทานผานขั้น
ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	แหลงทองเทีย่วแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY

อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และเป็นศูนยกลางการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ	โดยรอบ(ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)	+	และ	2	Domes	28
SGD	(700	บาท)

นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	Kwan	Im	Thong	Hood	Cho	Temple	วัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยาง
มากทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก	ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมน้ัน	มา
จากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง	วัดน้ีสรางขึน้กอนสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1884	โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร	เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม	และใชเป็นศูนยกลางสําหรับพบปะ
พูดคุย	ประชุม	เรื่องราวตาง	ๆ	จนกระทั่งเกิดสงครามโลก	บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ	กัน	แต
ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ	จากระเบิดครั้งน้ัน
เลย	ทําใหหลายคนเชื่อวาเป็นเรื่องความศักดิส์ิทธิ	์หรือปาฏิหาริย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Song	Fa	(BukKutTeh)

นําทานอิสระชมแสงสียาน	Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี	ใน
ฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกทุกวันน้ี	“คลารกคีย”	ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัด
เปลี่ยนกันมาเยือน	โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยว
ทั้งกลางวันและกลางคืน(ไมรวมคาลองเรือ	25SGD)
จากน้ันอิสระ	“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา	เบย	แซนดส	ประกอบไปดวยหอง

พักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของโรงแรม	(ไม
รวมคาขึ้นลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3
แซนดส	สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัด
เป็นสวนลอยฟาที่มีความสูง200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับ
อีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	รวมถึง	The	Sky	on	57	และ
ยังมี	“มารีนา	เบย	แซนดส	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม	จัดวา

เป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูป
แบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบลคแจค	บาคารา
และไฮโลว	และตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย	สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย	อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,	Herms,	Prada,	Burberry,
Cartier

ชมการแสดงโชวแสง	สี	เสียงและน้ํา	ที่ใหญที่สุดใน	South	East	Asia	กับการแสดงที่มีชื่อวา	Wonderful	Light
Show	การแสดงน้ี	จัดขึน้ที่ลาน	Promenade	หนา	Marina	Bay	Sandsเป็นลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว	Marina
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Fragrance	Selegie	/	Value	Thomson/	Quality	Hotel	/	Santa	Grand	Bugis	/

D'resort	/	Oxford	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคารBOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Song	Fa	(BukKutTeh)
	พักที่	Fragrance	Selegie	/	Value	Thomson/	Quality	Hotel	/	Santa	Grand	Bugis	/	D'resort	/	Oxford	HOTEL

หรือเทียบเทา	3	ดาว

สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

การแสดงที่วาน้ีเป็นการแสดง	แสง	สี	เสียง	และ	น้ําพุมีชื่อวา	Wonder	Full	–
Light	&	Water	Spectacular	เป็นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก	Marina	Bay	Sands
ทําไดยิ่งใหญ	และ	ตระการตา	เป็นการแสดงแสง	สี	เสียงและน้ําที่ยิ่งใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	(South	East	Asia)	ใชเวลาในการออกแบบ
ไฟ	ระบบ	IT	เสียงเพลงประกอบ	เรื่องราว	เป็นเวลาถึง	3	ปีถึงจะเปิดใหไดชม
กัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
Universal	Studio	of	Singapore	(ไมรวมคาบัตร/ไมรวมรถ	รับ-สง)

***Optional	บัตรผูใหญ/เด็ก	ทานละ	2,000	บาท	รวมรถตู	ไป-กลับ(นัง่ไดสูงสุด	8	ทาน)	[ราคาอาจมี
การเปลีย่นแปลง	และ	สงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาทีจ่องกอนเดินทางเทานัน้]***

Universal	Studio	of	Singapore	มีทัง้หมด	7	โซน	เปิดบริการ	10:00	–	18:00	น.(เลนกีร่อบกีไ่ดตามใจ
ชอบ)	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	ในพื้นที่	49เอเคอร	ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของ
ทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก	1,800	หอง	จากโรงแรมระดับหรู	6	ดาวที่หลากหลายรูปแบบ	มีทั้งยังมี	คาสิโน	เปิด
บริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งอยูที่โรงแรม	Crockford	Tower
1)	พบกับเครื่องเลนใหม	ลาสุด	Transformers	The	Ride	:	The	Ultimate	3D	Battle	และ
BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก
2)	Far	Far	Away	Castel	ปราสาทแหงวีระบุรุษ	เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา	
3)	Madagascar	A	Crate	Adventureเป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ	เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar
4)	Revenge	of	The	Mummy	
5)	Water	World	ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ	จากภาพยนตรชื่อดัง	แสดงจริง	แสง	สี	เสียง	จริง	ทานจะ
ตื่นเตนประทับใจไมรูลืมมบัติของฟาโรห	และคนหาปริศนาแหงมัมมี่
6)	Jurassic	Park	Rapids	Adventure	ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร,	เหลาสัตวโลกลานปี
7)	Hollywood	Boulevard	สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย	ฮอลลีวูด	วอลออฟเฟรม	ศูนยรวมแหงความ	บันเทิง
ของจักรวาลอยางแทจริงมีอาหารใหเลือกมากมายกวา	56	ราน	หลากหลายสไตล	ทั้งในสวนของยูนิเวอรแซล
และในสวนของ	Festive	Walk,	New	York	Town,	Food	Court	Center	
หลังอิสระอาหารกลางวัน	ทานสามารถเขาเสีย่งโชคในคาสิโน	โดยคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรที่

ใชการลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
อยางถูกตองตามกฎหมาย	อิสระกับเกมสตาง	ๆ	อาทิเชน	สลอตแมชชีน	แบล็คเจ็ค	รูเล็ต	ไฮโลวง	ฯลฯ(หมายเหตุ
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	การแตง
กาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวมรองเทาแตะ)หรือ	อิสระชอปป้ิงสินคา
แบรนดเนมมากมายที่กาลาเรีย	รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว	ทาน
สามารถเดินเลนใน	Festival	Walk	ที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง
***	สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium**เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญที่สุดในโลกกับ

Marine	Life	Park	(ไมรวมคาเขา	34SGD)	จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูก
ออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ	รวบรวม
สัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ
ทั่วโลก

***(อิสระอาหารกลางวัน+เย็น	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วสวนสนุก)***

จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Fragrance	Selegie	/	Value	Thomson/	Quality	Hotel	/	Santa	Grand	Bugis	/
D'resort	/	Oxford	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว



อิสระอาหารกลางวัน+เย็น	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วสวนสนุก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

ประเทศสิงคโปร	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	สาธารณรัฐสิงคโปร	เป็นนครรัฐ
สมัยใหมและประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	และ
เป็นศูนยกลางพาณิชยสําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญ
สุดเป็นอันดับสี่	เศรษฐกิจมีความหลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก	ประเทศ
สิงคโปร	มีที่เที่ยวมากมายมายอาทิ	เกาะเซ็นโตซา	ถนนออรชารด	ยานลิตเติ้ล
อินเดีย	วัดศรีมาริอัมมันต	ยานไชนาทาวน	สวนนกจูรง	Singapore	Flyer	ชิงชา
สวรรค	ที่ใหญที่สุดในโลก	ฯลฯ

	จากน้ันเขาสูที่พัก	Fragrance	Selegie	/	Value	Thomson/	Quality	Hotel	/	Santa	Grand	Bugis	/	D'resort	/
Oxford	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนา

ออกทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงามโด
นําทานเดินทางสู	ยานไชนาทาวนชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)สรางขึน้เพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสรางสถาปัตยกรรม	สมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมด	ราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ
1500	ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)ใหไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม	พรอมเดินเลนชอปป้ิง	ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ	1	ช.ม.
นําทานเดินทางไปยัง	ยานลิตเติ้ลอินเดีย	สัมผัสบรรยากาศสีสันแหงวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก

ใครมายานน้ีอาจจะนึกวากําลังเที่ยวอยูในประเทศอินเดีย	ไมใชสิงคโปร	โดยมีอาคารบานเรือนตางๆในสไตลโค
โรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆใหดูสวยงามแปลกตาในสมัยกอนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ	ตั้งแต
เสื้อผา	ดอกไม	สนามแขงมา	ใหทานไดใชเวลาถายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ	30	นาที

***(อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว)***

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานอิสระชอปป้ิงยาน	ถนนออรชารด	อยางจุใจ
ไดเวลาสมควรเดินทางสู	สนามบินชางกี
20.40	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เทีย่วบิน

ที	่FD350

22.00	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)



อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

เป็นหางสรรพสินคา	ที่จําหนายเฉพาะสินคาสําหรับชาวอินเดีย

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วัน
หลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	30	กก.	(Singapore	Airlines)/ไมเกิน	25	กก.	(JetstarAirways)/ไมเกิน

20	กก.	(Air	Asia)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา

โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน
3.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศสิงคโปรสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศสิงคโปรมีคา

ธรรมเนียม	1,850	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	10	วันทําการหรือมากกวา
4.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
5.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว



6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
8.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)

9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน
หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา

เอกสารการขอวีซาสิงคโปร(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย	10	วันทําการ
หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา
รูปถาย

-	รูปถายสีหนาตรงขนาด2*2.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไมได)
และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป
ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน
เลมพาสปอรตดวย
-	Work	Permit
-	บัตรประชาชนตางชาติ
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	ใบจบการศึกษา
-	กอนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรลูกคาตองทํา	Re-Entry	กอน	(ลูกคาทําเอง)

**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหายหากแนบมาแลว
เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	3,500	บาท	/	ทาน	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	500	บาท	/ทริป/ตอ
ทาน***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ	**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก



ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด



9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


