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Code: IG14-SGP-SIN01-Awesome-32VZ-May-Sep-9-11-A220427 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ620 BKK(สวุรรณภมู)ิ – SIN(ชางก)ี 09.45 – 13.10 

VZ621 SIN(ชางก)ี – BKK(สวุรรณภมู)ิ 14.10 – 15.30  

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 
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มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  

** รับเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบโดสแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง(วคัซนีสตูรใดก็ได ้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 เข็มและรองรับวัคซนี

สตูรไขว)้ 

-เด็กอายุ 12 ปี และต ่ากว่า ทีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีโควดิ ตอ้งมผีลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดร้บั

อนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้มกบัผูป้กครองทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีโควดิแลว้เทา่น ัน้โดย

เด็กไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งลงทะเบยีนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ 

- เด็กต ่ากว่า 2ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและไม่ตอ้งตรวจเมือ่

เดนิทางถงึสนามบนิชางกปีระเทศสงิคโปร ์

** เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ 

 1.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได ้

(สามารถท าการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั) ลกูคา้จดัเตรยีมเอง 

 2.ประกนัการเดนิทางความคุม้ครองการรักษาโควดิ ขัน้ต า่ 30,000 ดอลลารส์งิคโปร ์รวมในราคาทวัรแ์ลว้ 

 3.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิแบบ ATK พรอ้มใบรับรองแพทย ์ทีแ่สดงผลเป็นลบภายใน 48 ชม.กอ่นการ

เดนิทางเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ ลกูคา้จดัเตรยีมเอง ไมร่วมในราคาทวัร ์

4.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพไมเ่กนิ 72 ชม.กอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  

5.ลกูคา้ดาวนโ์หลด APP :TRACE TOGETHER https://www.tracetogether.gov.sg/ บรษิทัทวัรจ์ดัเตรยีม

ใหร้วมในราคาทวัรแ์ลว้ 

** เอกสารส าหรบัการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 1.เอกสารการช าระเงนิคา่ตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทยและคา่โรงแรม SHA++ หรอืAQ 1คนื ตามระบบ 

TEST&GO ลกูคา้จดัเตรยีมเอง ไมร่วมในราคาทวัร ์ 

 2.ลงทะเบยีนผา่นระบบ THAILAND PASS บรษิทัทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

DAY1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ทา่อากาศยานชางก ี– เมอรไ์ลออ้น – MARINA BAY SAND – สะพาน

เกลยีว HELIX – อโุมงคต์น้ไม ้– GARDEN BY THE BAY (–/–/D) 

 

07.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาใน

การเช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

09.45 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิางก ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) เทีย่วบนิที ่

VZ620 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี    

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  ** 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/
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น า้หนกักระเป๋าทีไ่ดร้บั ราคาตอ่ขา(บาท) 

15 กโิลกรมั 800 

20 กโิลกรมั 850 

 

13.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิางก ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น (MERLION PARK)  

- สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพที่

สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ซึง่

ไมว่า่ใครจะมาสงิคโปรต์อ้งมาถา่ยรปู ณ ทีแ่หง่นีท้กุคน 

จากนัน้เดนิทางเขา้เยีย่มชม MARINA BAY SAND  

- โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์

คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระว่ายน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีา

เบยแ์ซนด ์ 

นา้ทา่นขึน้ลฟิทไ์ปทีช่ัน้ 57 ชมเมอืงสงิคโปรจ์ากมมุสงูทีจุ่ดชมววิ SAND SKYPARK จะสามารถชมเมอืงสงิคโปร์

แบบมมุกวา้ง 360 องศา (ไมร่วมคา่ขึน้ชมจดุชมววิSAND SKY PARK57) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถา่ยรปุสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE)  

- สะพานที่มรีูปทรงทันสมัยและสวยงามทีสุ่ดสะพานหนึ่งของประเทศสงิคโปรอ์ยู่ทีอ่่าวมารน่ิาเป็นสะพานที่

นอกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไมเ่หมอืนทีอ่ ืน่ๆแลว้ยังมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซ็บของการออกแบบ

แลว้ คอืมกีารใชเ้หล็กทีม่ลีักษณะเป็นท่อ 2 อันทีจ่ะหมุนพันกันไปเรือ่ยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อา

แนวคดิมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสรา้ง

สะพานดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY)  
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- สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีก่ว่า 1 ลา้นตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใช ้

งบประมาณในการสรา้งสูงถงึ 1,035 ลา้นดอลล่าร์สงิคโปร์ หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีาร

ออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเดน่สวยงามแลว้ก็ยงัเป็นสญัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ใหท้า่น

ไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ

อา่วและสวนโดยรอบ  และยงัม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไม ้

ตอ้งการ ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมี

สวนธมีตา่งๆใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่บตัรเขา้โดมและ SUPER TREE) 

 

 

อตัราคา่บรกิารเขา้ชมโดมภายใน 

 

คลาวดฟ์อเรสต(์CLOUD FOREST)  

**คา่เขา้สองโดม 20 SGD** 

ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า

และตน้ไมน้านาชนิด และพันธุ์ไมใ้นเขตป่าดิบชื้น

มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิ

ขึน้ลฟิต์ไปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างที่

เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME)  

**คา่เขา้สองโดม 20 SGD** 

เป็นหนึง่ใน 2 เรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ ซ ึง่ไดรั้บการ

บันทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ทีส่ดุในโลก ภายในเรอืน

กระจกแห่งนี้จะมตีน้ไมจ้ากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู ่

ขา้งในจะเปิดแอร ์เย็นสบาย ตน้ไมภ้ายในนี้จะเนน้แบบ

ทีอ่ยู่ในสภาพเย็นและแหง้ มดีอกไมห้ลากประเภทให ้

ชม นอกจากนี้ตน้ไมแ้ละดอกไมใ้นหลายส่วนจะมกีาร

สลับผลัดเปลีย่นกนัมาปลกูตามฤดกูาลตา่งๆ ดว้ย 

 

SUPER TREE (SUPER TREE)  

**คา่ขึน้ SKY WALK 8 SGD** 

ทางเดนิ SKY WALK ทีเ่ดนิเชือ่มละหว่างตน้ Super 

Tree เป็นทา่นไดส้มัผัสววิมมุสงูของสวนโซน Outdoor 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตัง้อยูใ่นสวยสาธารณะ ใน

ใจกลาง เมอืง มคีวามรม่รืน่มากๆ จากทีนั่กทอ่งเทีย่วฮติมาถา่ยรปูสวย ๆ กบัอโุมงคแ์หง่นี ้และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ต

มากมายๆจงึท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีท่กุคนอยากไปเยอืน 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดกูหมตูม้ยาจนีทีเ่ป็นอาหารต ารับของ

ประเทศ สงิคโปร ์อาหารทอ้งถิน่รา้นนีเ้ริม่ตน้ตา้นานความอรอ่ยในปี 1966 เปิดมานานกวา่ 50 ปี 
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น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY2 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (B/–/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัไมม่รีถ/อาหารและไกดบ์รกิาร (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่ว) 

แนะน ากจิกรรมทีน่า่สนใจ  :  สวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับ

โลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษัิทเอ็นบซียีนูเิวอรแ์ซล และยูนเิวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึง่ในหกสตูดโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์าย

ใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา ภายในสวนสนุกจะมเีครือ่งเล่นและโชวต์่างๆทีม่าในธมีของภาพยนตรแ์อนเิมชัน่

ชือ่ดังหลายเรือ่ง เชน่ ทรานสฟอรม์เมอร ์TRANSFORMERS, จูลาสสคิปารค์ JURASSIC PARK, มาดากัสกา้ 

MADAGASCAR, เซซามี ่สตรที SESAME STREET และเรือ่งอืน่ๆ ซึง่ท าใหเ้ราไดผ้จญภยับนเครือ่งเลน่ตา่งๆทีม่ธีี

มของหนังแอนิเมชั่นจนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยู่ในฉากของหนังจรงิๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบดว้ย 

HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ 

MADAGASCAR แตล่ะโซนก็จะมเีครือ่งเลน่ทีธ่มีทีแ่ตกตา่งกนัไป (ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนกุราคาประมาณ 80 

SGD ตอ่ 1 ทา่น)  

**สวนสนกุ Universal ประกาศวา่ในเดอืน พฤษภาคม – มถินุายน 2565 จะเปิดแค ่วนัพฤหสั – 

อาทติยเ์ทา่นนั** (หลงัจากเดอืนมถินุายน 2565 ตอ้งเช็คอกีคร ัง้) 

 

 ชงิชา้สวรรค ์SINGAPORE FLYER (สงิคโปร ์ฟลายเออร)์ 

ชงิชา้ สวรรคช์มววิขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางตกึระฟ้า เป็นอกีหนึง่

สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์สุดตระการตาของ

สิงคโปร์ สูงจากพื้นดิน 165 เมตร เท่าๆ กับตึก 42 ชัน้ และตรง

ต าแหน่งนี้เองคุณจะมองเห็นววิทวิทัศน์เบือ้งล่างทีส่วยงามน่าทึง่ (ค่า

ขึน้ 33 SGD)  

 

สักการะเจา้แม่กวนอมิที ่GUAM IM TEMPLE  วัดเก่าแก่ และ

ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่ดุของสงิคโปรซ์ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่

เป็นสริิมงคลแก่ทุกท่าน ที่วัดนี้ทุกท่านสามารถเสี่ยงเซียมซี เพื่อ

พยากรณ์ดวงชะตา 

 

 

ชอ้ปป้ิงทีถ่นน ORCHARD ROAD เดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ

พรอ้มชมสนิคา้อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอรก์ลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวดีโีอและ
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ของเล่นเด็กบรเิวณยา่น ชอ้ปป้ิง ORCHARD ROADถนนทีทุ่กๆคนทีม่า

สงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆทัง้สองฝ่ัง

ถนน ในหา้งชือ่ดังตา่งๆมากมาย 

 

ล่องเรอืไปบนแมน่ ้าสงิคโปรท์ี ่ยา่น CLARKE QUAY ชมววิสวยๆ 

ของบา้นเมอืงบนทัง้สองฝ่ังของแมน่ ้า ผ่าน MERLION PARK และ ตกึ

เรอื มารน่ิา เบย ์แซนด ์พอตกเย็นทีน่ีจ่ะกลายเป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร 

รา้นน่ังชลิ และมีเครื่องเล่นสนุกๆ ทา้ทายความกลา้อย่าง G-MAX 

REVERSE BUNGY กบั GX-5 EXTREAM SWING ใหเ้ลน่อกีดว้ย  

 

สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็นส่วนหนึ่งของ 

SINGAPORE BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ่ของ

สงิคโปร์ ตัง้อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองนัก ภายในสวนเป็นที่จัดแสดง

กลว้ยไมถ้งึ 60,000 ตน้ 1,000 สายพันธุ ์น ามาตกแต่งเป็นซุม้ทางเดนิ 

ประตู และน ้าตก นอกจากนี้ก็ยังมโีซนที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น GINGER 

GARDEN, SWAN LAKE และสวนสนุกทีส่อดแทรกความรูท้ีน่่าสนใจ

เกีย่วกบัธรรมชาตเิอาไวด้ว้ย 

 

KEPPEL BAY ทีต่ัง้ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตกึ

สูงระฟ้าสุดล ้าอีกแห่งหนึ่งของสงิคโปร์ รอบๆ ก็จะมเีสน้ทางศกึษา

ธรรมชาตเิลาะรมิทะเล โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตเิขยีวขจ ีแถมยังเป็น

จุดชมววิพระอาทติย์ตกดนิที่สวยมากๆ อีกดว้ย ใครที่ก าลังมองหา

สถานทีเ่ดนิเลน่ พักผอ่น ออกก าลังกายกลางแจง้ทา่มกลางบรรยากาศ

ชลิๆ  

 

น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ หรอื FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้อยู่ตรง

กึง่กลางของ กลุม่อาคารซนัเทค ซติี ้(SUNTEC CITY) ทีเ่ชือ่ว่าเป็นจุด

ที่มฮีวงจุย้ที่ดีที่สุดในโลก ซึง่ต าแหน่งของน ้าพุก็เชือ่ว่าเป็นศูนยร์วม

พลังงานดา้นบวกในแง่มุมต่างๆ ของชวีิต จงึกลายเป็นที่มาของชื่อ 

"FOUNTAIN OF WEALTH" น่ันเองค่ะ และเนื่องจากมดีไีซน์เท่ๆ 

ประดับดว้ยแสงสใีนยามค ่าคนื จงึมผีูค้นมากมายอยากไปรับพลังบวก 

และชมแสงสขีองน ้าพดุว้ยเชน่กนั 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   
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DAY3 วดัพระเขีย้วแกว้ – THE JEWEL CHANGI – ทา่อากาศยานชางก ี– กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ (B/–/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)  

- วัดชือ่ดังในประเทศสงิคโปร ์สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1,875 ลา้น

บาท ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศลิปะ

แบบแมนดาลาจากทิเบต ซึง่มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของ

พระพทุธเจา้เอาไวท้ีช่ัน้บนสดุของวัด ไดรั้บการออกแบบและวางแนวคดิโดยพระอาจารย ์SHI FA ZHAO ที่

ด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวัด ประกอบกับความชว่ยเหลอืของทีป่รกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จน

กลายเป็นวัดส าคัญและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจบุนั 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ทา่อากาศยานชางก ีประเทศสงิคโปร ์

กอ่นกลับน าทา่นชม THE JEWEL CHANGI  

- อาคารพาณชิยกรรมแบบประสมและหา้งสรรพสนิคา้บรเิวณสว่นตดิกบัทา่อากาศยานชางกสีงิคโปร ์ถกูออกแบบ

มาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และ

ชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ย น ้าตก

ยกัษ์ ( RAIN VORTEX) สงูราว 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น ้านขนาดใหญด่า้นลา่ง 
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14.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิโดย สายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) เที่ยวบนิที่ VZ621 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  ** 

น า้หนกักระเป๋าทีไ่ดร้บั ราคาตอ่ขา(บาท) 

15 กโิลกรมั 800 

20 กโิลกรมั 850 

 

15.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่อตัรา ทา่นละ 

22 – 24 พฤษภาคม 2565 9,999 4,500 

29 – 31 พฤษภาคม 2565 11,999 4,500 

12 – 14 มถินุายน 2565 11,999 4,500 

19 – 21 มถินุายน 2565 11,999 4,500 
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26 – 28 มถินุายน 2565 
11,999 

4,500 

03 – 05 กรกฎาคม 2565 
11,999 

4,500 

10 – 12 กรกฎาคม 2565 
11,999 

4,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 
11,999 

4,500 

07 – 09 สงิหาคม 2565 
11,999 

4,500 

21 – 23 สงิหาคม 2565 
11,999 

4,500 

28 – 30 สงิหาคม 2565 
11,999 

4,500 

04 – 06 กนัยายน 2565 
11,999 

4,500 

11 – 13 กนัยายน 2565 
11,999 

4,500 

18 – 20 กนัยายน 2565 
11,999 

4,500 

25 – 27 กนัยายน 2565 
11,999 

4,500 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50 SGD ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

  

  

ขอ้ส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ท ัง้นี้

นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เช่น การฉดีวคัซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ

ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนยีมการกระเป๋าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณา

ตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล 1.5 ลา้น(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ไม่รวมน ้าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่อง  และค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่าย

การบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 SGD ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวัน

เชค็อนิ 

- คา่ตรวจ ATK(มใีบรบัรอง) กอ่นเดนิทาง 48 ชม.  

- โรงแรมกกัตวั 1 คนื เพือ่รอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่

เอกสารยนืยันการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพีเรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  
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- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ าให ้

ทา่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่า

ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

*ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลกูคา้ โดยยดึตามนโยบายของ

สายการบนิและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

- หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
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- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้

ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ 

เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการ

ตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่แ (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



Page 14 of 14 

 

 

 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


