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วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชางงี-ประเทศสิงคโปร์-การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ –ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮ
ลิกซ์-มารีน่า เบย์ แซนด์ส-ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์- ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

09.00 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES 
โดยมีเจ้าหน้าท่ี ให้การตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.15 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี 
SQ707 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากนั้นน าผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 

 เดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่บนพื้นท่ี
กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1 ,035 
ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความ
โดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ **ไม่รวมค่าเข้าชม**คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่
รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลอรัล 
แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน   

 น าท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีรูปทรงทันสมัยและสวยงามท่ีสุด
สะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีอ่าวมาริน่าเป็นสะพานท่ีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนท่ี
อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจต้ังแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กท่ีมีลักษณะเป็นท่อ 2 อันท่ี
จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานท่ีเอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความ
สวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวท้ังหมด 280 เมตร ใน
เวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก 

 จ านั้นน าท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ
บริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นท่ีด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และ
โรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารท่ีมีมูลค่าในการก่อสร้างสูงท่ีสุดในโลก ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์
สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระว่ายน้ าและจุดชมวิวบน
อาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ ากลางแจ้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และต้ังอยู่สูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ไม่
รวมค่าขึ้นตึก อิสระชมTHE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS อิสระถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE 
QUAY) 

 จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชม
สินค้าทันสมัยท่ีถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก 
ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND 
NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร ล้ิมลองเมนู บัดกุ้ดเต๋ ร้านดัง Songfa (ม้ือที่1)  
ท่ีพัก Ibis Budget Singapore Imperial หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 FREE DAY (หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ าเพื่อความ

สะดวกในการท่องเที่ยว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที2่) 
 หลังจากรับประทานเช้า อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) 

อิสระอาหารเท่ียงและค่ าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกท่ีสร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์

แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ภายในสวนสนุกนั้นได้มีการน าภาพยนตร์ช่ือดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อ
มอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีท้ังหมด 4 แห่งท่ัว
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โลก คือท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และท่ี
ประเทศสิงคโปร์ โดยต้ังอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ 
ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  ** สวนสนุกอาจปิดให้บริการในวันจันทร์ และ
อังคาร โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้นักท่องเท่ียวกรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการจองทัวร์ ** 
หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวเกาะเซ็นโตซ่า สามารถท่องเท่ียวจุดท่องเท่ียวอื่นๆได้ เช่น 
- ย่านลิตเต้ิลอินเดีย (Little India) หนึ่งย่านท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในสิงคโปร์ ในย่านนี้จะพบเห็นศาสนสถาน
หลายแห่งท้ังวัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม อิ่มท้อง
ด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ ทันดูรีของอินเดียเหนือ และอาหารท้องถิ่น เช่น โรตีปราตา และเตะห์ ตา
ริก (ชาชักแบบมาเลย์) ลองชิมชาชัก หรือชานมร้อนท่ีมีวิธีการชงท่ีน่าสนใจมาก  
- ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมน้ าท่ีขึ้นช่ือว่าเป็น
ศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ สถานท่ีฟังดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย อาจจะเริ่มต้นท่ีบาร์ 
Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพื่อฟังเพลงบลูส์ และปิดด้วย Cuba Libre Café & Bar เพื่อฟัง
ดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปล่ียนบรรยากาศลองแวะไปท่ีย่านแอนเซียงและคลับสตรีท (Ann Siang 
Hill & Club Street) ท่ีนี่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหาร สถานท่ีท่ีเป็นกันเองแห่งนี้ได้รับความนิยมในบรรดา
กลุ่มนักดื่มหลังเลิกงาน 
- สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ท่ีติดหนึ่งในชิงช้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หากนั่ง
ชิงช้าสวรรค์นี้ในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่ีเต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีกท้ังการแสดงแสง
เลเซอร์ตระการตาของ มารีน่า เบย์ แซนด์ อีกด้วย 

กลางวัน/เย็น อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก Ibis Budget Singapore Imperial หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3  อุโมงค์ต้นไม้-เมอร์ไลออน พาร์ค-ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์-วัดพระเขี้ยวแก้ว- สนามบินชางงี-น้ าพุจีเวล-

สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
 หลังอาหารเช้าน าท่านไปยัง อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ต้ังอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง อิว

ระมาถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) สัตว์สมมติท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศ

สิงคโปร์  
 เดินทางสู่ ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ (CHINA TOWN COMPLEX) อีกหนึ่งพิกัดท่องเท่ียวหลักของประเทศ

สิงคโปร์ท่ีมีผู้คนมากมายท้ังนักท่องเท่ียวและคนท้องถิ่น ภายในมีศูนย์อาหารท่ีใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศ
สิงคโปร์ท่ีมีร้านอาหารให้เลือกมากกว่าสองร้อยร้าน มีหลากหลายร้านให้เลือกรวมถึงร้านระดับ มิชลินไกด์ 
สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Liao Fan Hong Kong หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีในช่ือ ฮอกเกอร์ ชาน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระเข้ียวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้าน

ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบ
ประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ท่ี
ผ่านมา เป็นวัดช่ือดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรอืพระ
ทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ท่ีช้ันบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa 
Zhao ท่ีด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของท่ีปรึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงในปัจจุบัน ต้ังอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ น า
ท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ าหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของท่ีระลึกต่างๆ 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย น าท่านชม น้ าตกจีเวล (THE 
RAIN VORTEX) เป็นน้ าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่าง
สวยงาม และน้ าตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไว้ในสนามบิน 
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โดยใช้น้ าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ าในสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ 
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

SQ714 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเด็ก 
ไม่มเีตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
* อายุไม่เกิน 9 ปี * 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

06 - 08 ม.ค. 65  16,900 15,900 5,000 
13 - 15 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 
20 - 22 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 
27 - 29 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 
03 - 05 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 
17 - 19 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 
24 - 26 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 
03 - 05 มี.ค. 65 16,900 15,900 5,000 
04 - 06 มี.ค. 65 17,900 16,900 5,000 
17 - 19 มี.ค. 65 15,900 14,900 5,000 
24 - 26 มี.ค. 65 16,900 15,900 5,000 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท/ท่าน * 

 
 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระเงินค่าม าจ าทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน  โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น 
- ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง 21 วัน  กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมช่ัน ต้องช าระ
ค่าทัวร์เต็มจ านวนเท่านั้น  
- กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
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การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

-เนื่องจากตั๋วเป็นราคาโปรโมช่ันเมื่อกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางและบริษัทได้ท าการออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข
ผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลิกจะเป็นไปตามนโยบายความช่วยเหลือส าหรับเท่ียวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ โดยจะคืนใน
รูปของเครดิตเก็บในช่ือผู้โดยสารนั้น 

2. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าท่ีพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์น าเท่ียว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8. รวมน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีสายการบินก าหนด  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เนต , ค่าซักรีด ,มินิบารืในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
2. ค่าด าเนินการอื่นๆ ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าด าเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ 
3. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีรายการทัวร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหาร
ทะเล เป็นต้น 
4. ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ท่ีนั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น(ถ้ามี) 
5. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท / ท่าน / ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ า 20 ท่าน 
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันท่ีไม่คงท่ี 
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 


