
 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
มื้ออาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เขา้พกัท่ีโรงแรม    
IBIS Bencoolen Bugis (3ดาว) 

Furama City Center China Town (4ดาว) 

2 อิสระตามอธัยาศยั ✓   
IBIS Bencoolen Bugis (3ดาว) 

Furama City Center China Town (4ดาว) 

3 
ซิต้ีทวัร์คร่ึงวนั (เมอร์ไลออ้น / การ์เดน้ บาย เดอะเบย ์/ 
China town) - สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

✓   - 

WONDERFUL SINGAPORE 

แพค็เกจอสิระสิงคโปร์  
3 วนั 2 คืน 

เดินทางระหว่าง มีนาคม - มิถุนายน 2565  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
7,900.- 



 

    

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพกัที่โรงแรม       (-/-/-) 

xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ................ 
 

เอกสารส าหรับการเช็คอินที่สนามบิน 
1.เอกสารท่ีไดรั้บการอนุมติัเดินทางเขา้ประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS) ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเช้ือโควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
3.เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 
(The Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-VACCEIN 
PASSPORT (สามารถท าการจองลงทะเบียนผา่นแอปหมอพร้อม ผูท่ี้อยูต่่างจงัหวดัสามารถขอไดท่ี้สาธารณสุขจงัหวดั)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
4. ลูกคา้ Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/   
5.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางเขา้สิงคโปร์ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 

 
xx.xx น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่..... 
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั 

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ  ท่านตอ้งท่ึง (เวลา
ทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เม่ือเดินทางถึงสิงคโปร์ ให้ท่านตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ด้วยตนเอง ทันท ีและต้องเป็น Test kit ที่ได้การรับรองตาม
ประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์ และผลส่งไปยังลิง้ https://www.sync.gov.sg/for-users/art-result 
ค่า ART Kit 10 SGD ประมาณ 250 บาท) และซ้ือประกัน COVID19Travel Insurance วงเงิน 30,000 ค่าเบีย้ประกัน  20 SGD 
ประมาณ 520 )  https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance  

(รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วทั้ง 2 รายการ ฟรี!!!) 
 

น าท่านเช็คอนิเข้าที่พกั ***อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย*** 
 

วันที่สอง         อิสระตามอัธยาศัย               B/L/ D(B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
❖ PKG A : Street Food & Chill Photo  
❖ PKG B : ไหวพ้ระ 9 วดั  

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.sync.gov.sg/for-users/art-result
https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance


 

    

❖ PKG C : Universal Studio 
 
วันที่สาม  ซิตีท้ัวร์คร่ึงวัน (เมอร์ไลอ้อน / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ / China town) - สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ิน ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้ง

ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant 
Statue” รูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความ
สัมพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จมาเยอืนสิงคโปร์ในคร้ังแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์
ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพ
ท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม 
ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ 
จากนั้นเขา้ชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชม
กับต้นไม้นานาพันธ์ุ  และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้
ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD) 

 
 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขคร้อนช้ืน
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดย ักษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราไดถ่้ายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวน่ารักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเยน็สบาย และมี
กล่ินหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทั้งโดม 

Cloud Forest จะมีน ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมดว้ยพนัธ์ุพืช
และพนัธ์ุไมใ้นเขตป่าดิบช้ืนมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟตไ์ปชั้นบนสุดแลว้เดินไล่ลงมา
จนถึงชั้นล่างท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

    

 
  
 น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วาง
ศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 
ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบ ศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชั้น 4 เป็น
ท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมี
ศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี  
 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
- ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 

 
xx.xx น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ............... เที่ยวบินที่ .......... 
xx.xx น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
เม่ือเดินทางถึงไทย 

1. แสดงเอกสารการจองและช าระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 1 คืน 
วนัแรกของการเดินทาง ตามระบบ TEST&GO(ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

2. เดินทางรอผลตรวจ ณ หอ้งพกัหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลบัไดท้ัว่ประเทศ 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการ
ปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 **หากท่านเคยติดโควิคและได้รับการรักษา กรุณาแจ้งข้องมูลให้ทราบด้วย เพราะต้องลงในข้องมูลการเข้าประเทศ** 

 
 
 
 



 

    

อตัราค่าบริการต่อท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) ***ไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบิน*** 

โรงแรม 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน พกัเดี่ยว หมายเหตุ 

IBIS BencoolenBugis 
(3ดาว) 

10,900 บาท 8,900 บาท 7,900 บาท 4,500 บาท  
 

FuramaCityCenter ChinaTown 
(4ดาว) 

11,900 บาท 9,900 บาท 8,900 บาท 5,500 บาท  

หมายเหต ุ: กรุณาเช็คหอ้งวา่งกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง ก่อนท าการจอง 
 

สายการบิน ไฟท์บิน หมายเหตุ 

FLYSCOOT (TR) 
BKK-SIN TR607 11.55 -15.35 

(VTL FLIGH) 
SIN-BKK TR610 16.00-17.30 

SINGAPORE AIRLINE (SQ) 
BKK-SIN SQ705 09.40-13.05 

(VTL FLIGH) 
SIN-BKK SQ714 17.10-18.45 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 

รายละเอยีดเพิม่เติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์ 
❖ เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนโควิด แต่ตอ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดิน

ทางเขา้สู่สิงคโปร์ เม่ือเดินทางมาพร้อมกบัผูป้กครองท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านั้นโดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและ
ไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

❖ เด็กต ่ากวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเม่ือเดินทางถึงสนามบิน
ชางกี 

 
รายละเอยีดเพิม่เติมส าหรับเข้าไทย 
❖ อาย ุ18 ปีขึ้นไป ตอ้งไดรั้บวคัซีนตามท่ีก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
❖ เด็กอาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
❖ ตอ้งไดรั้บวคัซีนอยา่งนอ้ย 1 เขม็ หรือไม่ไดรั้บวคัซีน แต่ตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบ  
❖ เด็กอาย ุ2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางและตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบ 
❖ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีผลตรวจ แต่ตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเช้ือ

โดย ATK ท่ีประเทศไทยได ้
 
 



 

    

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   
❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
❖ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

อตัรานีร้วม 
 แพค็เกจราคาน้ี ส าหรับเดินทาง ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ขึ้นไป 
 รวมอาหารเชา้ 2 ม้ือ  
 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่ารถ รับส่ง สนามบิน-โรงแรม 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินพูดภาษาไทย(ส าหรับซิต้ีทวัร์คร่ึงวนัในวนัท่ี 3) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวา่งวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
  

  อตัรานีไ้ม่รวม 
 ***ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนั*** 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
 ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขบัรถท่านละ วนัละ 5 SGD  
 ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย ์ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชัว่โมง โดยขอ้มูลในเอกสารการ
ตรวจหาเช้ือโควิดจะตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 1.1 ภาษาองักฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด
หรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผูท่ี้เดินทาง 1.3 วนัท่ีตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารตอ้งไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคา
ประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยูก่บัสถานท่ีตรวจ) 
 แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัท่ีโรงแรม 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหา
เช้ือโควิด-19 (ทวัร์มีบริการเสริมแนะน า) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 
 

วัคซีนท่ีประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ 

(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 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) Re-
quired 

Minimum Interval be-
tween Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 2 24 days 

Serum Institute of 
India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

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

2 14days 

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

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

• mRNA-1273 

• 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 

2 17 days 



 

    

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) Re-
quired 

Minimum Interval be-
tween Doses 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

****หมายเหตุส าหรับท่านที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2เข็มสามารถเข้าสิงคโปร์ได้ แต่ที่สิงคโปร์จะยังไม่นับว่า
เป็น FULL VACCINATED บางร้านอาหารหรือบางสถานที่อาจถูกปฏิเสธการเข้าใช้บริการ *** 
If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL vaccines. 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีสิงคโปร์เป็น
แบบเหมาจ่าย 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุ
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้ 
❖ เร่ืองห้องพกัช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษทัจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ใน

บางคร้ังโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษทัยนืยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ เช่น 
❖ Request ส าหรับเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
❖ Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี

จอง 



 

    

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบ
เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็
ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 
 

 


