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เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR
(VZ)

● เขา้ชม GARDEN BY THE BAY พเิศษ!!นําทา่นขึ�นชมววิบนทางเดนิลอยฟ้า
Super tree

● แวะใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ “คงัคไุบ” สไตล ์ยา่น Street Art Kampong Glam Street
และ Little India

● นําทา่นขอพรเสรมิศริมิงคล ณ วดัแขก Sri Krishnan/ขอพรเจา้แมก่วนอมิวดั Kwan Im Thong
Hood Cho Temple

● ไหวพ้ระเขี�ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) ที�ไชนา่ทาวน์
● ชมเมอืงสงิคโปร ์และ ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ
● สมัผสั ยา่นคลากคยี ์(Clarke Quay) เป็นยา่นทอ่งเที�ยวและกนิดื�มรมิแมนํ่�าสงิคโปร์
● ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีง และนํ�า ที�ใหญท่ี�สดุใน South East Asia กบั Wonder

Full Light
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● ชอ้ปปิ� งสนิคา้ BRAND NAME ที�มารนีา่เบยแ์ซนด์ และถนนออรช์าด พรอ้มเดนิ
ถา่ยรปูสบายๆ

● FORT CANNING PARK อโุมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยคุสงครามโลก
● ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (เลอืกซื�อ

Option B)
● รวม นํ �าดื�มบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– การเ์ดน้ บาย เดอะเบย์ – รวมขึ�น Super
tree - วดัแขก – วดัเจา้แมก่วนอมิ – คลากคยี ์ - มารนิา่ เบย ์แซน
– ชมโชว ์Wonder Full Light     (D)

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประตู 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
สายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ

09.45 น. เดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ) เที�ยว
บนิที� VZ620

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั

เมอืงสงิคโปรท์ี�มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน
หลายๆ ทา่นตอ้งทึ�ง (เวลาทอ้งถิ�นเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง)
จากนั�นนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับ
ฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ�น
ซ่ึงล้อมรอบด้วย ทาํเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลา
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วา่การเมือง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั �ง
ของรัฐสภาของสงิคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นราํ การแสดงตลก ผา่นชม
“Elephant Statue” รปูปั�นชา้งสํารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย
ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มื�อครั �งที�
พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครั �งแรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมฉีากดา้นหลงั
เป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม

ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์

ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมวดัแขก Sri Krishnan เป็นวดัที�เกา่แกท่ี�สดุแหง่หนึ�งของสงิคโปร์
สรา้งเมื�อ 130 ปีที�แลว้โดย Hanuman Beem Singh ไดส้รา้งแทน่บชูาใตต้น้ไทรบน
ถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพื�อเป็นที�เคารพสกัการะของชาวฮนิดทูี�มาจาก
อนิเดยีที�อยูบ่รเิวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria
Street ตอ่มาที�บชูาดงักลา่วมขีนาดใหญข่ึ�นเนื�องจากมผีูเ้คารพบชูามากขึ�น การดแูล
วดัไดส้ง่ผา่นจาก Humna Somapah กอ่นที�จะสง่ตอ่มาถงึ Jognee Ammal ในชว่ง
การดแูลของ Jognee Ammal รปูปั�นถกูสง่มาจากอนิเดยีใตเ้พื�อใชป้ระดบั มกีารสรา้ง
หอ้งบชูาหลกั และยอดโดมและแทน่บชูาแหง่นี�ไดรั้บการสถานปนาใหเ้ป็นวดัเมื�อปี
1933
จากน ั�นนําทา่นสกัการะเจา้แมก่วนอมิ วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong

Hood Cho Temple วดันี�เป็นวดัที�มชี ื�อเสยี
อยา่งมาก ทั �งชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเที�ยวนับถอืวา่ศกัดิ�สทิธิ�มาก ความเชื�ออนั

ศกัดิ�สทิธิ�ในองคเ์จา้แมก่วนอมินั�น  มาจากคน
ที�มาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนั�นเอง วดันี�สรา้งขึ�นกอ่นสงครามโลกครั�งที� 2

ในปี 1884 โดยคนจนีที�อพยพมาตั �งรกราก
อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ เพื�อสกัการะเจา้แมก่วนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ

พดูคยุ ประชมุ เรื�องราวตา่ง ๆ จนกระทั�ง
เกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นี�ถกูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิ์

อยา่งยิ�งที�สถานที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิ

แหง่นี�กลบัไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครั �งนั�นเลย ทําใหห้ลายคนเชื�อ

วา่เป็นเรื�องความศกัดิ�สทิธิ� หรอืปาฏหิารยิ์
จากน ั�นเดนิทางสู่ GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนที�ใหญ่
ที�สดุบนเกาะสงิคโปร์ ชื�นชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่ง
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ตอ่เนื�องแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติ
สงิคโปร์
นําทา่นขึ�นชมววิบนทางเดนิลอยฟ้าเชื�อมตอ่กบั Super tree คูท่ี�มคีวามสงูเขา้
ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็น สวนจากมมุสงูขึ�น 50 เมตร บน
ยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ
โดยรอบ รวมคา่บตัร SUPERTREE

OPTIONAL TOUR
หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ�ม 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่น

เดนิทาง **
FLOWERS DOME CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นที�จัดแสดง
พรรณไมจ้ากเขครอ้นชื�นแถบ
เมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ดัยกัษ์และ
ปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู
รวมถงึมสีวนจิ�วน่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย
เหมาะแกก่ารไปนั�งอา่นหนังสอื นั�งเลน่
ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิ

Cloud Forest จะมนํี�าตกจําลองขนาด
ใหญ ่พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้น
เขตป่าดบิชื�นมากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึ�นลฟิตไ์ปชั �น
บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชั �นลา่งที�เป็น
ป่าหมอกสวยงามมาก
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แอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิ�น
หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง
กระจายไปทั �งโดม

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH
กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอรอ่ย อาหารทอ้งถิ�นรา้นนี�เร ิ�มตน้ตาํนานความอรอ่ย
ในปี 1966 กอ่ต ั�งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี� ก็ 50 กวา่ปี
จากนั�นนําทา่นสูย่า่นคลากคยี ์ (Clarke Quay) เป็นยา่นทอ่งเที�ยวและกนิดื�มรมิ
แมนํ่�าสงิคโปร์ ซึ�งไดรั้บความนยิมทั �งสําหรับชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเที�ยวตา่งชาติ
ภายในยา่นแหง่นี�เต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซึ�งจะมคีวามคกึคกัเป็น
พเิศษตั �งแตช่ว่งเย็นไปจนถงึตอนกลางดกึ ตั �งอยูใ่นยา่นคลากคยี์ ประเทศสงิคโปร์
นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถเปิดประสบการณก์บัการเดนิทางแสน น ั�งเรอืแบบคลาสสิ
คโบราณที�เป็นเอกลกัษณข์องประเทศสงิคโปร์ หรอืที�เรยีกวา่ Bumboat ลอ่ง
เรอืชมสถานที�ไฮไลตข์องสงิคโปร์ และเกบ็ภาพสวยๆจากมมุมองแมนํ่�า เชน่ เม
อรไ์ลออ้น, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรปูเรอื มารน่ีาเบย์ แซนด์ เป็นตน้ จะ
ใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกนั (ไมร่วมคา่ต ั�ว Bumboat ราคา 25 SGD
หรอื 625 บาท)

จากนั�นเดนิทางเขา้เยี�ยมชมมารน่ีาเบยแ์ซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรรูะดบั
6 ดาว โดยพื�นที�ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภณัฑ์
คาสโิน และโรงภาพยนตร์ รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ที�เป็นสระวา่ยนํ�า(ไม่
รวมคา่ขึ�นชมจดุชมววิ SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)
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20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสยีงและนํ�า ที�ใหญท่ี�สดุใน South East Asia กบั
การแสดงที�มชีื�อวา่ Wonder Full Light การแสดงนี� จัดขึ�นที�ลาน Promenade
หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานที�นั�งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina

โรงแรมที�พกั IBIS NOVENA HOTEL // IBIS BENCOOLEN HOTEL //
VALUE HOTEL THOMSONระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัที�สอง เลอืกเที�ยวตาม Option ที�ตอ้งการ
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร)  (B/-/-)
Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO

(รวมคา่บตัร)
Lau Pa Sat Food Center – ชอ้ปปิ� งยา่นถนนออรช์ารด์

(B/-/-)
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สาํหรับ Option A “FREE & EASY”
(B/-/-)

***ไม่มีรถและไกดบ์ริการ***

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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**อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย รับแผนท่ีและสอบถามข้อมูล
การเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

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

สาํหรบั Option B (B/-/-)
FORT CANNING PARK - UNIVERSAL

STUDIO (รวมคา่บตัร)
Lau Pa Sat Food Center - ชอ้ปปิ� งยา่นถนน

ออรช์ารด์
***มีรถและไกด์บริการ***

นําคณะเดนิทางไป FORT
CANNING PARK ถา่ยรปูเชค็อนิ มมุ
มหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พื�อนๆ
อจิฉา และ
เดนิเลน่บรเิวณสวนสาธารณะที�เป็นป้อม
ปืนเกา่สมยัสงครามโลก

นําทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่
อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก มโีซนกจิกรรมมากมาย เชน่ โซนเอาใจนักกนิ-
ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร์ คลบัที�รอเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มจากทั�วทกุมมุโลกรวม
ถงึรา้นชอ้ปปิ�ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสาย
ที�โดดเดน่ที�สดุของรสีอรท์ เวลิด์ เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสิ
โนแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!
นําทา่นสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมคา่บตัรแลว้ใหท้า่นไดพ้บกบัการ
แสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บ ในที�เดยีวที�ๆ คณุและครอบครัวจะได ้
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พบและสมัผัสกบัประสบการณใ์หม่ ที�โลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบั
ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที�แรกและที�เดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ กบั
เครื�องเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื�องเลน่ที�ออกแบบใหมห่รอืดดัแปลงเพื�อที�นี�
โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่
เวลาเปิดทาํการ : วนัพฤหสับด-ีอาทติย์ เวลา 12:00 - 19:00 น

โซนที�1 ฮอลลวีูด้ (Hollywood) โซนนี�เป็นโซนแหง่
ความบนัเทงิโซนแหง่การรอ้งเลน่เตน้รํามกีารแสดงแบบ
ตน้ฉบบัของบอรด์เวย์ (Board way) สื�อถงึละครชื�อดงั
ตา่งๆ

โซนที�2 นวิยอรค์ (New York) โซนที�ไดจํ้าลอง
บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหท้กุทา่นไดส้มัผัส ให ้
อารมณค์วามเป็นเมอืงใหญ่ โซนนี�ไดนํ้าตวัการต์นูที�เด็ก
ชื�นชอบมาไวด้ว้ย

โซนที�3 เมอืงแหง่อนาคต (Sci-Fi City) โซนนี�เป็นโซ
นที�ดลํู�าสมยัมากๆ เป็นโซนเครื�องเลน่สดุมนัสท์ี�เนน้การ
ผจญภยัและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลทก์ค็อื
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื�องเลน่ 3D
โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริ�มเลน่ และอกีอนัคอืรถไฟเหาะ
ตลีงักา หวาดเสยีวไปสดุๆ

โซนที�4 เมอืงอยีปิตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็น
อกีโซนที�เครื�องเลน่หวาดเสยีวเชน่กนั จะไดพ้บกบัสสุาน
ฟาโรหต์อ้งคําสาป เครื�องเลน่ชนดินี�มชี ื�อวา่ Revenge
of the Mummy มนัคอืรถไฟเหาะที�จะพาเราตะลยุไปใน
ดนิแดนนักรบมมัมี� ขบัรถจี�บตามลา่หาสมบตัิ Treasure
Hunters

โซนที�5 โลกที�หายสาบสญู (The Lost World) ใน
สว่นของโซนนี�นั �น เป็นอารมณก์ารผจญภยัในยคุ
ไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World
เครื�องเลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park
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โซนที�6 ดนิแดนแหง่เทพนยิาย (Far Far Away) โซ
นนี�จะไดพ้บกบัตวัการต์นูแอนเิมชั�นจากเรื�องเชร็คและ
การฉายหนังการต์นู 4
มติ ิและไฮไลทข์องโซนนี�พาไปผจญภยัตา้นแรงโนม้ถว่
งกลางอากาศบนยอดตน้ถั�วยกัษ์เพื�อตามหาหา่นที�ออก
ไขเ่ป็นทองคําอนัลํ�าและยงัมเีครื�องเลน่อกีมากมาย

โซนที�7 มาดากสัการ์ (Madagascar) จะไดพ้บกบั
เหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญจ่ากตวัการต์นูที�ไดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมาก นั�นคอื Madagascar กจ็ะมตีวัเดน่ๆ
อยู่ 4 ตวัหลกั เครื�องเลน่ในโซนนี�ที�ไมค่วรพลาดเลยก็
คอื ลอ่งเรอืเดนิไปในเกาะมาดากสัการ์ ซึ�งจะไดพ้บกบั
สตัวต์า่งๆ ที�จะมาสรา้งรอยยิ�มและเสยีงหวัเราะใหก้บัทกุ
ทา่นที�ไดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม

***สามารถเลอืกซื�อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจง้และชําระคา่
บตัรกอ่นเดนิทาง ไดใ้นราคา ผูใ้หญ่ 1,000 บาท / เด็ก อายตุํ�ากวา่ 12ปี ราคา
800 บาท) S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ �าเปิดใหมใ่หญท่ี�สดุในโลก
กบั Marine Life Park จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต ้ ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้�า สามารถบรรจนํุ�าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัว์
ทะเลกวา่ 800 สายพันธุ์ รวบรวมสตัวนํ์�ากวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหกัพัง
ของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั�วโลก
เวลาเปิดทาํการ : เวลาเปิดทาํการ : เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวนัศกุร ์
- องัคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.

นําทา่นเดนิทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศนูยอ์าหารเกา่แกส่ดุคลาสสกิ
(อสิระไมร่วมคา่อาหาร) ใหท้า่นไดช้มิอาหารที�หลากหลาย ตามแบบฉบบัสงิคโปร์
จรงิๆ (ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรช์ว่ยอํานวยความสะดวก)
- ขา้วมนัไกส่งิคโปร ์หรอื Hainanese Chicken Rice
- บกักุด๊เต ๋Buk Kut Teh
- ติ�มซํา Dim Sum
- คายาโทส Kaya Toast
- หมี�ผดั Char Kway Teow
- ลกัซา Laksa
- ผดัขนมผกักาด หรอื Fried Carrot Cake
- นํ �าแข็งใส หรอื Ice Kachang
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- ปผูดัพรกิ Chilli Crab
- นาซ ีเลมกั Nasi Lemak
- สะเตะ๊ Satay

หลงัอาหารคํ�ารถโคช้นําทา่นชอ้ปปิ� งยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่
ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั �งอยูบ่นถนนสายนี�เป็นแหง่แรก
เพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นที� ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี�
เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปปิ�งระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้น
คา้ และโรงแรมชั �นดมีากมายตั �งอยูเ่รยีงราย สองฝั�งถนน อาทเิชน่ หา้ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื�นๆอกีมากมาย
***(อสิระ อาหารเที�ยงและอาหารคํ�าเพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว
สวนสนกุและการชอ้ปปิ� ง)***
จากน ั�นนําทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมเพื�อพกัผอ่นตามอธัยาศยั

วนัที�สาม วดัพระเขี�ยวแกว้ – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET
ART - THE JEWEL CHANGI - กรงุเทพฯ      (B/-/-)

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่น ชมวดัพระเขี�ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ�นเพื�อเป็น
ที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นี�สรา้ง
สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมื�อวนัที� 1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยใน
การกอ่สรา้งทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั �นลา่ง
เป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิี ชั �น 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชั �น
4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่
กวนอมิ และใกลก้นักเ็ป็นวดัแขกซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม

นําทา่นชมหนึ�งในชุมชนเมอืงที�เกา่แกท่ ี�สดุของ
สงิคโปรก็์คอื Kampong Gelam (กมัโปงกลาม) ซึ�ง
เป็นยา่นที�ประเพณีดั �งเดมิและไลฟ์สไตลส์มยัใหม่
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ชมุชนแหง่นี�มปีระวตัศิาสตร์
ยอ้นหลงัไปถงึชว่งอาณานคิมของสงิคโปร์ ซึ�งเป็นยคุที�
เซอร์ สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส์ จัดสรรพื�นที�ใหแ้กช่มุชน
ชาวมาเลย์ อาหรับ
และบกูสิ นับตั �งแต่
นั�นมา พื�นที�แหง่นี�
กไ็ดพั้ฒนากลายมา
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เป็นสถานที�ที�น่าดงึดดูใจสําหรับนักเดนิทางที�ทนัสมยัและมเีอกลกัษณ์ ผูค้ลั�งไคลใ้น
วฒันธรรม
แวะชมยา่นลติเต ิ�ลอนิเดยีในปัจจบุนัเป็นหนึ�งยา่นที�มสีสีนัมากที�สดุในสงิคโปร์ หาก
คณุเดนิไปตามถนน Serangoon และถนนสายอื�นๆ ในยา่นนี� คณุจะพบเห็น
ศาสนสถานหลายแหง่ ทั �งวดัฮนิดแูละวดัจนี มสัยดิ และโบสถต์า่งๆ ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึการผสมผสานของวฒันธรรม พรอ้มแวะถา่ยรปู STREET ART โพสทา่”คงัคไุบ”
สวยๆ ลง IG ของทา่น
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี พเิศษ !! ทา่นสามารถชม THE
JEWEL CHANGI ตั �งอยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางงี เกดิจากความรว่มมอืของ
Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซป็ตใ์หท้ี�นี�เป็น
ทั �งศนูยก์ลางแหง่การบนิ การชอ้ปปิ�ง และการพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึ�งโดดเดน่ดว้ย
งานสถาปัตยกรรมลํ�าสมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic)
โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื�อดงัอยา่ง Safdie Architects (ออก
แบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที�
ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี� THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดม
กระจกขนาดใหญ่ มพีื�นที�ทั �งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชั �นเหนอืพื�นดนิ
5 ชั �น และชั �นใตด้นิ 5 ชั �น สามารถเชื�อมตอ่ไปยงัเทอรม์นิอล 1-3 ได ้ โดยจดุกึ�งกลาง
สดุของอาคารจะอลงัการดว้ยนํ�าตกยกัษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนํี�า
ไหลพรั�งพรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่นํ�าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง

เอกสารที�ใชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย (สาํหรบัชาวตา่งชาต)ิ ใชต้อนเช็คอนิ
สายการบนิ
ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์รกิารชว่ยลงทะเบยีนให)้

14.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ THAI VIETJET
AIR (VZ)  เที�ยวบนิที� VZ621
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15.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ
เมื�อเดนิทางถงึไทย

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคา หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัของสายบนิหรอืการ

เปลี�ยนแปลงกฏการเขา้ประเทศที�มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ

**สาํคญัมาก **
❖กรณีผูเ้ดนิทางเคยตดิโควคิ และรกัษาหายแลว้ ตอ้งแจง้ของมลูให้

ทวัรท์ราบกอ่นลงทะเบยีน
❖หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชื�อเกา่หรอืเคยถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร์

ตอ้งแจง้ใหท้ราบกอ่นลงทะเบยีน

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น **ราคารวมนํ �าหนกักระเป๋าแลว้**
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท**

วนัที�เดนิทาง
ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ ทารก

อายตุํ�า
กวา่ 2 ปี

พกั
เดี�ยวOption A

FREEDAY
Option B

FULLBOARD

วนัที� 28-30 กรกฎาคม 2565 (วนั
หยดุยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 29-31 กรกฎาคม 2565 (วนั
หยดุยาว) บสั1 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 29-31 กรกฎาคม 2565 (วนั
หยดุยาว) บสั2 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. -
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วนัที� 05-07 สงิหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 06-08 สงิหาคม
2565(Promotion) 10,999. - 12,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 12-14 สงิหาคม 2565 (วนั
หยดุยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 19-21 สงิหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที�  20-22 สงิหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 26-28 สงิหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 27-29 สงิหาคม 2565 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 02-04 กนัยายน 2565
(Promotion) 11,499.- 13,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 03-05 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 09-11 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 10-12 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 16-18 กนัยายน 2565
(Promotion) 11,499. - 13,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 17-19 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 23-25 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 24-26 กนัยายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 07-09 ตลุาคม 2565 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 08-10 ตลุาคม 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 13-15 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั1 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 13-15 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั2 14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 14-16 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั1 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 14-16 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั2 14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 21-23 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั1 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-
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วนัที� 21-23 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว)บสั2 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 22-24 ตลุาคม 2565 (วนั
หยดุยาว) 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 28-30 ตลุาคม 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 29-31 ตลุาคม 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900.-

วนัที� 04-06 พฤศจกิายน 2565 12,499. - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 11-13 พฤศจกิายน 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 18-20 พฤศจกิายน 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 25-27 พฤศจกิายน 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 03-05 ธนัวาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 10-12 ธนัวาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 16-18 ธนัวาคม 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 17-19 ธนัวาคม 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 23-25 ธนัวาคม 2565 12,499 - 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 29-31 ธนัวาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 30 ธนัวาคม 2565 – 01
มกราคม 2566 14,999.- 16,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 – 02
มกราคม 2566 14,999.- 16,999.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 01-03 มกราคม 2566 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.-
วนัที� 06-08 มกราคม
2566(Promotion) 11,499. - 13,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 13-15 มกราคม 2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 20-22 มกราคม 2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 27-29 มกราคม 2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 03-05 กมุภาพนัธ ์2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -
วนัที� 24-26 กมุภาพนัธ ์2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -

วนัที� 10-12 มนีาคม2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -
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วนัที� 17-19 มนีาคม2566 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. -

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที� 2 ในหอ้ง ราคาเทา่
ผูใ้หญ่

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที� 3 ในหอ้ง ลดราคา   600
บาท

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง ลดราคา   300
บาท

มตี ั�วเครื�องบนิแลว้จอยแลนด์ ลดราคา 3,000
บาท

เง ื�อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท

หากทา่นสนใจตดักรุป๊หรอืทาํกรุป๊เหมา กรณุา
ตดิตอ่ผา่น AGENCY

*พเีรยีดราคาโปรโมช ั�น 11,499.- ไมส่ามารถตดักรุป๊
เหมาได ้*

*** เมื�อชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงื�อนไขการจองทวัรท์กุประการ ***
พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่น

เดนิทาง 15 วนั
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

เดนิทาง***
รายละเอยีดเพิ�มเตมิสาํหรบัเด็กในการเขา้สงิคโปร์
-เด็กอาย ุ12 ปี และตํ�ากวา่ ที�ไมไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีโควดิ จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทาง
เขา้สูส่งิคโปร ์เมื�อเดนิทางมาพรอ้มกบัผูป้กครองที�ไดรั้บการฉดีวคัซนีโควดิแลว้
เทา่นั�นโดยเด็กไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งลงทะเบยีนเดนิทางเขา้เหมอืนผูใ้หญ่

-เด็กตํ�ากวา่ 2 ปี ไมต่อ้งตรวจหาเชื�อโควดิกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย และไม่
ตอ้งตรวจเมื�อเดนิทางถงึสนามบนิชางกี

อตัรานี�รวม
❖ รวมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง  20 กก. + สมัภาระถอืขึ�นเครื�อง 7 กก.
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❖ ตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามนัตามรายการ ชั �นประหยดั ไป/กลบัตามกําหนดการของ
คณะทวัร์

❖ คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์
❖ คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ
❖ คา่ที�พัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น
❖ คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้
❖ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรม

ธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�นระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ)

อตัรานี�ไมร่วม
❖ คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 3วนั ทา่นละ 1,500 บาทเก็บที�สนามบนิ

สวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)
❖ คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เพิ�มเตมิในกรณีที�ทา่นตดิ COVID-19 ระหวา่งเดนิทาง เชน่

คา่โรงแรม คา่ตรวจตา่งๆ คา่เลื�อนต ั�ว โดยประกนัจะ COVER คา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ�นที�โรงพยาบาลเทา่น ั�น

❖ คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวม
ถงึ VACCINE PASSPORT

❖ คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ
❖ คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ
❖ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีก ณ ที�จา่ย 3%
เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง
❖ หนังสอืเดนิทางที�มวีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจาก

วนัที�จะออกเดนิทาง

วคัซนีที�ประเทศสงิคโปรอ์นญุาตใหเ้ขา้ประเทศ

(a) Vaccination Requirement

Vaccinations Accepted by Singapore

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following
conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore:

● Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a
specific manufacturer, and
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● Met the minimum dose interval period.

Manufact
urer

Name of Vaccine Dose(
s)
Requi
red

Minimum
Interval
between
Doses

Pfizer/Bio
NTech

BNT162b2/COMIRNATY
Tozinameran (INN)

2 17 days

Moderna mRNA-1273 2 24 days

Astrazene
ca

AZD1222-Vaxzeveria
(ChAdOx1_nCoV-19)

2 24 days

Serum
Institute of
India

Covishield
(ChAdOx1_nCoV-19)

2

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA

Sinophar
m

SARS-COV-2 Vaccine
(VeroCell), Inactivated
(InCoV)

2 14 days

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero
Cell),
Inactivated/CoronavacTM

2 14 days

Covaxin Bharat Biotech BBV152
COVAXIN®

2 24 days

Any WHO EUL vaccine (mixed):

● BNT162b2/COMIRNATY
Tozinameran (INN)

● mRNA-1273

2 17 days
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Manufact
urer

Name of Vaccine Dose(
s)
Requi
red

Minimum
Interval
between
Doses

● AZD1222-Vaxzeveria
(ChAdOx1_nCoV-19)

● Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

● Ad26.COV2.S

● SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell),
Inactivated (InCoV)

● COVID-19 Vaccine (Vero Cell),
Inactivated/CoronavacTM

● Bharat Biotech BBV152
COVAXIN®

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered
fully vaccinated with WHO EUL vaccines

เง ื�อนไขการจองทวัร ์
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื�องจากคา่บรกิารที�สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย
1. เนื�องจากตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถ
ยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลง
การเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้บั
ทา่น

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่
บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ
อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทาง
บรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
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4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่
ทวัรใ์นทกุกรณี

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม
และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด

หมายเหตุ
❖หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจํานวน
❖หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณโ์ควดิทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้
อา้งองิตาม พรบ. ธรุกจินําเที�ยว หกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิโดยมใีบเสร็จยนืยนั
กบัลกูคา้

❖ เร ื�องหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักที�ลกูคา้ระบตุอนจองทวัร์ ทางบรษัิทจะ
Request ใหท้างโรงแรมตามขั �นตอน ในบางครั �งโรงแรมอาจเปลี�ยนชนดิหอ้ง
พักของลกูคา้ ณ วนัเขา้พัก แตท่างบรษัิทยนืยนัวา่จะเพยีงพอตอ่จํานวนลกูคา้
เชน่
Request สําหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบั
เตยีงใหช้ดิกนั
Request สําหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่
เกบ็เงนิเพิ�ม ตามเงื�อนไขของโรงแรมที�จอง

❖บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อ
เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญู
หาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ
เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใช ้
บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี

❖บรษัิทฯมสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น
การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่
บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นได ้
ชาํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอื
ชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ
ในเงื�อนไขตา่งๆ
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❖บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากสายการบนิ ภยั
ธรรมชาติ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใช ้
จา่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย,
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ


