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SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)
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>_< HIGHLIGHT ของรายการ
บินไฟต์เชา้ ตรู่ กล ับไฟท์คา่ ใชเ้ วลาเทีย
่ วอย่างคุม
้ ค่า

ชม THE JEWEL CHANGI ทีส
่ ด
ุ แห่งการผสมผสานระหว่าง
ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
**พ ักโรงแรมมาตรฐานระด ับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภ ัย คุม
้ ค่าและ รวม
อาหารเชา้ แบบ ABF บริการ
เข้าชม GARDEN BY THE BAY

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนเิ วอร์แซล สตูดโ
ิ อ
ชมโชว์นา้ พุรม
ิ อ่าว Marina , Wonderful Light สุดอล ังการ
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสงิ คโปร์ ตึกมารีนา
่ เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสโิ นระด ับ 6 ดาว
้ ปปิ้ งออร์ชาร์ด
ถ่ายรูปคูเ่ มอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชอ
พิเศษ ! ลิม
้ รส ข้าวม ันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บ ักกุด
้ เต๋
รวม นา้ ดืม
่ บริการทุกว ันว ันละ 1 ขวด

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีต
่ ารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ั้
ว ันแรก
04.30 น.
07.40 น.
11.20 น.

ิ ท
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซต
ี้ ัวร์ เมอไลอ้อน - ว ัดเจ้าแม่กวนอิม – นา้ พุแห่งความมง่ ั คง่ ั GARDEN BY THE BAY - มารีนา
่ เบย์ แซนด์
(-/L/D)
คณะพร ้อมกันทีส
่ นามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯคอยต ้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย
่ วบินที่ SL100
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง จากนั น
้ นาท่านเดินทางเข ้าสู่
ตัวเมืองสิงคโปร์ทม
ี่ ก
ี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร ้อยและสะอาดสะอ ้านจนหลายๆ ท่านต ้องทึง่
่ั
(เวลาท้องถิน
่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวโมง)

เทีย
่ ง

บ่าย

ื่ ด ัง ระด ับ 5 ดาว
ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ภ ัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวม ันไก่ชอ
่ ล้อมรอบด้ว ย
จากนั น
้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรั บฟั งบรรยายประวัตศ
ิ าสตร์จ ากไกด์ท ้องถิน
่ ซึง
ท าเนีย บร ัฐบาล ศาลฎีก าและศาลาว่า การเมือ ง ผ่ า นชม อาคารรั ฐ สภาเก่า “Old Parliament
House” ซึง่ ในอดีต เป็ นที่ตัง้ ของรั ฐ สภาของสิง คโปร์ ปัจ จุบ ันเป็ นจุด รวมของศิล ปะ ดนตรี การ
เต้นรา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั ้นช ้างสาริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล ้า
ร.5 ของไทย ซึง่ ได ้มอบให ้ในปี 1871 เพื่อ สร ้างความสัม พั นธไมตรีกับ ประเทศสิงคโปร์เมื่อครัง้ ที่
ั ลก
พระองค์เ สด็ จ มาเยือ นสิง คโปร์ใ นครั ง้ แรก น าท่า น ถ่า ยรูป คู่ก บ
ั เมอร์ไ ลอ้อ น ส ญ
ั ษณ์ ข อง
ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน
้ ครึง่ สิงโตครึง่ ปลานีห
้ ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีท ัศนีย ภาพทีส
่ าย
งาม โดยมีฉากด ้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่ โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมคล ้ายหนามทุเรียน
ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็นจุดชมวิวริมแม่นา้ สิงคโปร์
นาท่านแวะชม นา้ พุแห่งความมง่ ั คง่ ั Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยู่ท่ามกลางหมู่
้ ใหม่ หมู่ตก
ตึกซันเทคซิต ี้ ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็จชิน
ึ ซันเทค สร ้างขึน
้ โดยนั ก
่
่
ธุรกิจชาวฮ่องกง ซึงนับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชือว่าถ ้าได ้เดิน
รอบลานน้ าพุ และได ้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี
นาท่านเดินทางสู่ ว ัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ นวัดที่มี
่ เสียงอย่างมาก ทัง้ ชาวสิงคโปร์และนั กท่องเที่ยวนั บถือว่าศักดิส
ิ ธิม
่ อันศักดิส
ิ ธิใ์ น
ชือ
์ ท
์ าก ความเชือ
์ ท
องค์เ จ ้าแม่ ก วนอิม นั ้น มาจากคนที่ม าไหว ้ขอพรแล ้วประสบความส าเร็ จ นั่ น เอง วัด นี้ ส ร ้างขึน
้ ก่อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอ
่ พยพมาตัง้ รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ ้า
แม่กวนอิม และใช ้เป็ นศูนย์กลางสาหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรือ
่ งราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก
บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริยอ
์ ย่างยิง่ ที่สถานที่ ประดิษฐานเจ ้าแม่
่ ว่าเป็ นเรื่องความ
กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได ้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นัน
้ เลย ทาให ้หลายคนเชือ
ิ ธิ์ หรือปาฏิหาริย ์
ศักดิส
์ ท
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จากนนแหล่
ั้
งท่องเทีย
่ วแห่งใหม่ลา
่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให ้ท่านได ้ชมการ
จัดสวนที่ใหญ่ ที่สุด บนเกาะสิง คโปร์ ชื่นชมกับ ต ้นไม ้นานาพั นธุ ์ และ เป็ นศูนย์ก ลางการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อ ง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้ า
่ มต่อกับ Super tree คู่ที่ม ีความสูง เข ้าด ้วยกัน มีไ ว ้สาหรับให ้ผู ้ที่ม าเยือนสามารถมองเห็ นสวนจากมุ ม
เชือ
สูงขึน
้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าขึน
้ ลิฟต์สาหร ับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

คา
่

ร ับประทานอาหารค่า ณ ภ ัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม
้ ยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน
่ ร้านนีเ้ ริม
่ ต้นตานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตงโดย
ั้
Mr. Yeo Eng Song
จนถึงทุกว ันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนนอิ
ั้ สระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีส อร์ทหรูใหญ่ทส
ี่ ุด ในสิงคโปร์ม ารีน่า เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด ้วยห ้องพักและห ้องสูทกว่า 2,561 ห ้อง โรงแรมยังมีไ ฮไลท์ คือ The Sands Sky Park
ั้ ่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน
ตงอยู
ั้
ช
่ นที
้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล ้ายเรือตัง้ อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ า
ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก มีพน
ื้ ทีก
่ ว ้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่ม ีความสูง 200 ม.
บนสวนได ้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต ้นไม ้ใหญ่ 250 ต ้น และไม ้ประดับอีก 650 ต ้น มีร ้านอาหารที่
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตงั ้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรูหราฝั่ งตรงข ้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเ่ ต็มไปด ้วยเกมการพนั นทุกรูปแบบ ซึง่ นั กท่องเที่ยว
สามารถเพลิด เพลินไปกับ เกมหลากหลายรูป แบบ โดยมีโ ต๊ะ พนั น มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้พนั น หยอด
เหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู ้พนั นหยอดเหรียญ ภายใน
้ สินค ้ายี่ห ้อดัง ๆ ได ้
ยังมีร ้านค ้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้ งทัง้ หลายสามารถเลือกซือ
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

20.00 น

ื่
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสีย งและนา้ ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดใน South East Asia ก ับการแสดงทีม
่ ช
ี อ
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จ ัดขึน
้ ทีล
่ าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็น
ลานทีน
่ ง่ ั ห ันหน้าออกทางอ่าว Marina

่ พ
จากนนเข้
ั้
าสูท
ี่ ัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนา้ ดืม
่ / WIFI ทีห
่ อ
้ งพ ักและรวมอาหารเชา้ แบบ ABF)
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ว ันทีส
่ อง
เลือกเทีย
่ วตาม Option ทีต
่ อ
้ งการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มรี ถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบ ัตร) + ชมแสงสียา
่ น Clarke Quay (B/-/-)
07.00 น.

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

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

***ไม่มรี ถและไกด์บริการ***
ั ร ับแผนทีแ
**อิสระท่องเทีย
่ วตามอ ัธยาศย
่ ละสอบถาม
ข้อมูลการเดินทางจากห ัวหน้าท ัวร์**
**********************************************************

สาหร ับ Option B  (B/-/-)
ี า
รวมบ ัตรสวนสนุกยูนเิ วอร์แซล + ชมแสงสย
่ น Clarke Quay

***มีรถและไกด์บริการ***
รถโค้ช น าท่า นเดิน ทางสู่โ ลกเหนือ จิน ตนาการไปย งั ดิน แดนมหาสนุ ก ของ เกาะเซ็ น โตซ่ า
อาณาจ ักรความบ ันเทิงระด ับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบ ัตรยูนเิ วอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนเิ วอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใ้ หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ ก

***ต้อ งแจ้ง ก่อ นเดินทางอย่า งน้อ ย 72 ช ว่ ั โมงเท่า นน
ั้ หล ังจากว น
ั ออก
เดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางว ัน+คา
่ เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ วสวนสนุก)***

ให ้ท่านได ้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู ้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได ้
พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ ลกยังต ้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุ กกับยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ!! ที่
แรกและทีเ่ ดียวในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่นที่
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพือ
่ ทีน
่ ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได ้แก่ ทีส
่ ด
ุ

ของรถไฟเหาะรางคู่

ื่ ดังแบทเทิลสตาร์
ทัง้ หวาดเสียวและสูงทีส
่ ด
ุ ในโลก ด ้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาลองจากซีรย
ี่ ช
์ อ
กาแล็กติกาซึง่ ผู ้เล่นสามารถเลือกได ้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ หรือฝ่ ายวายร ้ายไซลอน ก่อ นลงมือฟาดฟั น
บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย
โซนอียป
ิ ต์โบราณพบกับเครือ
่ งเล่นเขย่าขวัญที่ม ีความเร็ วสูง และความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่
จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให ้คุณขนลุกซู!่ โดยไม่รู ้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คทีพ
่ าย ้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดาบรรพ์หากใครล่วงล้าเข ้า
เขตหวงห ้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านัน
้ ยังไม่พ อ คุณยังได ้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน
่ งตายของเหล่าสตันท์ได ้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
เสีย
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด ้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไ ปพบกับ 4 นั กแสดงนาจากภาพยนตร์
่ ่ าทึบแห่ง
การ์ตน
ู เรือ
่ งมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต,ี้ เมลแมนและกลอเลียทีค
่ อยต ้อนรับคุณเข ้าสูป
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นี้ โ ซนนิว ยอร์ก สั ม ผั ส เมือ งจ าลองนิว ยอร์ก เมือ งที่ใ หญ่ แ ละเจริญ ที่สุด ในอเมริก า และตื่น ตาไปกั บ
่ ลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า!
บรรยากาศแห่งการสร ้างภาพยนตร์การแสดงสเชีย
่ !สร ้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิรก
แอคชัน
์
โซนฮอลลีวู ้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต ้อนรับจากเหล่าเซเลบริตท
ี้ จ
ี่ ะมายืนปรากฏตัวบน
ท ้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร ้อมทัง้ ชม
ภาพยนตร์ 4มิต ิ เรือ
่ งเชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได ้สัมผัสมาก่อน นอกจากทีน
่ ี้เท่านัน
้ นอกจากนี้ยังมีมม
ุ ลด
ความหฤหรรษ์มาทีก
่ จิ กรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดืม
่ -ช ้อปกับร ้านอาหาร บาร์ คลับทีร่ อเสิรฟ
์ อาหารและ
เครือ
่ งดืม
่ จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร ้านช ้อปปิ้ ง ร ้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส ้นทางเฟสทีฟ
วอล์ค ถนนสายทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ ของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให ้คุณได ้เพลิดเพลินกับการเยีย
่ มชมคาสิโน
แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพธ
ั นา้ เปิ ดใหม่ใหญ่
***สามารถเลือกซือ
ิ ภ ัณฑ์สตว์
้ Optional บ ัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา
ทีส
่ ุดในโลกก ับ Marine Life Park (สามารถซือ
ผูใ้ หญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ ก อายุตา
่ กว่า 12ปี 29 SGD))
จัดอันดับให ้เป็ นอควาเรียมใหญ่สด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ถูกออกแบบให ้เป็ นอุโมงค์ใต ้น้ า สามารถ
บรรจุน้ าเค็มได ้กว่า 45 ล ้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว
ตกแต่งด ้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได ้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.

ได้เวลาอ ันสมควร คณะพร้อมก ัน ณ จุดน ัดหมาย
นาท่านอิสระชมแสงสียา
่ น Clarke Quay ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่นา้ สิงคโปร์ มีประวัตย
ิ าวนานมาร่วม
150 ปี ในฐานะที่เ ป็ นท่ า เทีย บเรือ เก่า แก่ ทุ ก วัน นี้ “คลาร์ก คีย ์” ก็ ยั ง เต็ ม ไปด ้วยสีสัน ของความ
หลากหลายทัง้ ผู ้คนที่ผลัดเปลีย
่ นกันมาเยือน โกดัง สินค ้าถูกปรับเป็ นร ้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และ
แหล่งบันเทิงทีต
่ ้อนรับนักท่องเทีย
่ วทัง้ กลางวันและกลางคืน
(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผูใ้ หญ่ 25 SGD / เด็ ก อายุตา
่ กว่า 12ปี 15 SGD)

่ พ
จากนนเข้
ั้
าสูท
ี่ ัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนา้ ดืม
่ / WIFI ทีห
่ อ
้ งพ ักและรวมอาหารเชา้ แบบ ABF)

ว ันทีส
่ าม

Duty Free Shop – ว ัดพระเขีย
้ วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติล
้ อินเดีย ช็อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00 น.

 ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ิ ค ้าชัน
้ นาให ้ท่านเลือกซือ
้ มากมาย
นาท่านช็ อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท ี่ ดิวตีฟ
้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่ม ีสน
ิ เครือ
้ ผ ้า เครือ
อาทิ น้ าหอม เสือ
่ งสาอาง กระเป๋ า นาฬกา
่ งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ



นาท่านเดินทางสู่ย ่านไชน่าทาวน์ ชมว ัดพระเขีย
้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร ้างขึน
้ เพื่อ
เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว ของพระพุทธเจ ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร ้าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง
วางศิลาฤกษ์ เมือ
่ วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช ้จ่ายในการก่อสร ้างทัง้ หมดราว 62 ล ้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ
้ ล่างเป็ นห ้องโถงใหญ่ใช ้ประกอบศาสนพิธี ชัน
้ 2-3 เป็ นพิพ ธ
้ 4
1500 ล ้านบาท) ชัน
ิ ภัณฑ์และห ้องหนั งสือ ชัน
เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว (ห ้ามถ่ายภาพ) ให ้ท่านได ้สักการะองค์เจ ้าแม่กวนอิม และใกล ้กันก็เป็ นวัดแขก
ิ ปกรรมการตกแต่งทีส
้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
ซึง่ มีศล
่ วยงาม พร ้อมเดินเล่นช ้อปปิ้ ง ซือ

***(อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ ว)***
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่
นาท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติล
้ อินเดีย สัม ผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชือ
บอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากาลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สงิ คโปร์ โดยมีอาคารบ ้านเรือ น
ต่า งๆในสไตล์โ คโรเนี ย ลถู ก น ามาทาสีส ดๆให ้ดู ส วยงามแปลกตาในสมั ย ก่ อ นเป็ นสถานที่ซ ื้อ ขาย
้ ผ ้า ดอกไม ้ สนามแข่งม ้า ให ้ท่านได ้ใช ้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็ นความทรง
แลกเปลีย
่ นสิง่ ของต่างๆ ตัง้ แต่เสือ
จาประมาณ 30 นาที
้ ปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค ้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนามาวางขายตาม
รถโค้ชนาท่านชอ

บ่าย

ห ้างสรรพสินค ้า ทีต
่ งั ้ อยู่บนถนนสายนี้เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มท
ี ่าเรือและเรือสินค ้าทุกลาจะ ต ้อง
มาผ่า นที่ ท่ าเรือ ของสิงคโปร์นี้เ สมอ ถนนออร์ชาร์ดจั ดได ้ว่าเป็ นแหล่ง ช็อ ปปิ้ งระดับ โลก เพราะว่า มี
้ ดี ม ากมา ยตั ้ง อยู่ เ รี ย งราย
ศู น ย์ ก ารค า้ ร า้ นค า้ และโ รงแรมชั น
สองฝั่ งถ นน อาทิ เ ช่ น ห า้ ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน
่ ๆอีกมากมาย
พิเศษ !! นาท่านชม THE

......... น.
20.30 น.
22.05 น.

JEWEL CHANGI ตัง้ อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ

ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให ้ที่นี่เป็ นทัง้
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช ้อปปิ้ ง และการพักผ่อนอย่าง
แท ้จริง ซึง่ โดดเด่นด ้วยงานสถาปั ตยกรรมล้าสมัยในแบบ
สถาปั ตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดย
ได ้กลุ่ ม ผู เ้ ชี่ย วชาญทางด ้านการออกแบบชื่อ ดั ง อย่ า ง
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands),
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นที่
ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มน
ิ อลแห่งนี้
THE JEWEL ถูก ออกแบบมาให ้เป็ นโดมกระจกขนาด
ใหญ่ มีพน
ื้ ทีท
่ ัง้ หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็ น
้ เหนือพื้นดิน 5 ชัน
้ และชัน
้ ใต ้ดิน 5 ชัน
้ สามารถเชือ
่ ม
ชัน
ต่อไปยังเทอร์มน
ิ อล 1-3 ได ้ โดยจุดกึง่ กลางสุดของอาคารจะอลังการด ้วยน้ าตกยักษ์ (Rain Votex) สูง
่ อ่งน้ าวนขนาดใหญ่ด ้านล่าง
ราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ
่ นามบินชางกี
ได้เวลาสมควรเดินทางสูส
่
ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย
่ วบินที่ SL105
เดินทางกล ับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ พร้อมความประท ับใจ

“มากกว่าความชานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

ิ ธ์ในการ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
้ ของภาษีน ้าม ันของสายบิน
ปร ับเปลีย
่ นราคา หากมีการปร ับขึน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม

กรุป
๊ ออกเดินทางได้เมือ
่ มีจานวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านไม่ม ีห ัวหน้าท ัวร์*** // ผูเ้ ดินทางถึง 15 ท่านขึน
้ ไป (มีห ัวหน้าท ัวร์)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตว๋ ั เครือ
่ งบินภายในประเทศเพือ
่ ประโยชน์ของลูกค้า
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อ ัตราค่าบริการ

ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม
**สาหร ับหน ังสอ
่ 1,000 บาท**

OCT-19
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

ว ันเดินทาง

21-23 OCT 2019
วันปิ ยมหาราช

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

22-24
24-26
25-27
26-28
27-29
28-30

OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Option A
FREEDAY
12,999.-

Option B
รวม USS
14,999.-

10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.-

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

-3,700.-

4,500.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

NOV-19
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

1-3 NOV 2019
2-4 NOV 2019
7-9 NOV 2019
8-10 NOV 2019
9-11 NOV 2019
14-16 NOV 2019
15-17 NOV 2019
16-18 NOV 2019
21-23 NOV 2019
22-24 NOV 2019
23-25 NOV 2019
28-30 NOV 2019
29 NOV – 1 DEC
30 NOV – 2 DEC

10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.-

12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

DEC-19
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 DEC 2019
5-7 DEC 2019
วันพ่อแห่งชาติ
6-8 DEC 2019
7-9 DEC 2019
8-10 DEC 2019
วันรัฐธรรมนูญ

10,999.10,999.-

12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.-

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-
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12-14 DEC 2019
13-15 DEC 2019
14-16 DEC 2019
15-17 DEC 2019
19-21 DEC 2019
20-22 DEC 2019
21-23 DEC 2019
22-24 DEC 2019
26-28 DEC 2019
27-29 DEC 2019
วันหยุดปี ใหม่
28-30 DEC 2019
วันหยุดปี ใหม่
29-31 DEC 2019
วันหยุดปี ใหม่
30 DEC – 1 JAN
วันหยุดปี ใหม่
31 DEC – 2 JAN
วันหยุดปี ใหม่
1-3 JAN 2020
วันหยุดปี ใหม่
2-4 JAN 2020
วันหยุดปี ใหม่

9,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.10,999.-

11,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

JAN-20
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

3-5 JAN 2020
4-6 JAN 2020
5-7 JAN 2020
10-12 JAN 2020
11-13 JAN 2020
12-14 JAN 2020
16-18 JAN 2020
17-19 JAN 2020
18-20 JAN 2020
23-25 JAN 2020
24-26 JAN 2020
25-27 JAN 2020
30JAN-1FEB 2020

10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.-

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

FEB-20
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

1-3 FEB 2020

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-
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SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

6-8 FEB 2020
7-9 FEB 2020
วันหยุดมาฆบูชา
8-10 FEB 2020
วันหยุดมาฆบูชา
13-15 FEB 2020
14-16 FEB 2020
15-17 FEB 2020
20-22 FEB 2020
21-23 FEB 2020
22-24 FEB 2020
27-29 FEB 2020
28FEB-1MAR 2020
29FEB-2MAR 2020

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

9,999.10,999.9,999.9,999.10,999.9,999.9,999.10,999.10,999.-

11,999.12,999.11,999.11,999.12,999.11,999.11,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

MAR-20
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

5-7 MAR 2020
6-8 MAR 2020
7-9 MAR 2020
8-10 MAR 2020
12-14 MAR 2020
13-15 MAR 2020
14-16 MAR 2020
15-17 MAR 2020
19-21 MAR 2020
20-22 MAR 2020
21-23 MAR 2020
22-24 MAR 2020
26-28 MAR 2020
27-29 MAR 2020
28-30 MAR 2020
29-31 MAR 2020

9,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.-

11,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

APR-20
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

ว ันเดินทาง

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

9,999.12,999.-

11,999.14,999.-

-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.-

SL100
0740-1120
SL105

2-4 APR 2020
3-5 APR 2020
4-6 APR 2020
วันจักรี
9-11 APR 2020
10-12 APR 2020

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

10,999.12,999.-

12,999.14,999.-

-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.-
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2030-2205

วันสงกรานต์
11-13 APR 2020
วันสงกรานต์
12-14 APR 2020
วันสงกรานต์
13-15 APR 2020
วันสงกรานต์
16-18 APR 2020
17-19 APR 2020
18-20 APR 2020
19-21 APR 2020
23-25 APR 2020
24-26 APR 2020
25-27 APR 2020
26-28 APR 2020
30APR-2MAY2020

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.9,999.-

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.11,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

MAY-20
ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
Flight

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

ว ันเดินทาง

1-3 MAY 2020
วันแรงงาน
2-4 MAY 2020
วันแรงงาน
7-9 MAY 2020
8-10 MAY 2020
9-11 MAY 2020
10-12 MAY 2020
14-16 MAY 2020
15-17 MAY 2020
16-18 MAY 2020
21-23 MAY 2020
22-24 APR 2020
23-25 APR 2020
28-30 APR 2020
29-31 APR 2020
30MAY-1JUNE 2020

Option A
FREEDAY

Option B
รวม USS

จอยแลนด์

พ ักเดีย
่ ว

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

9,999.10,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.-

11,999.12,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-3,700.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุตา่ กว่า 2 ปี
ราคา 3,000 บาท
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***ทางบริษท
ั มีตว๋ ั Express Universal Studio (ไม่ตอ
้ งเข้าคิวเครือ
่ งเล่น)
จาหน่าย (ต้องมีตว๋ ั ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครือ
่ งเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จาก ัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน

้ บัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้ หลังจากชาระเงินแล ้ว
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ
้ บัตรเป็ นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครัง้ หากผู ้ใช ้บริการ Express มีจานวนน ้อยราคาอาจเริม
เนื่องจากการซือ
่ ต ้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท
บางครัง้ หากมีผู ้ต ้องการใช ้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท

่ ั 9,999.- /11,999.-ไม่สามารถต ัดกรุป
*พีเรียดราคาโปรโมชน
๊ เหมาได้ *
เงือ
่ นไขการต ัดกรุป
๊ สิงคโปร์ LION AIR (SL)
15+0 เพิม
่ 1,500 บาท จากซีรย
ี ์
15+1 เพิม
่ 2,000 บาท จากซีรย
ี ์
20+1 เพิม
่ 1,500 บาท จากซีรย
ี ์
25+1 เพิม
่ 1,000 บาท จากซีรย
ี ์
30+1 เพิม
่ 500 บาท จากซีรย
ี ์
35+1 ราคาเท่าซีรย
ี ์

กรณีเปิ ดกรุป
้ ใหม่ทไี่ ม่มใี นซรี ย
ี ์ (เช็คทีน
่ งก่
่ ั อนจองอีกครง)
ั้

เงือ
่ นไขการจอง ม ัดจาท่านละ 5,000 บาท
่ งเทศกาลท่านละ 7,000 บาท
ชว
*** เมือ
่ ชาระค่าม ัดจาแล้วถือว่าร ับทราบเงือ
่ นไขการจองท ัวร์ทุกประการ ***

่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ
่ นทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 ว ัน
พร้อมสง
่ องท ัวร์ / สว

่ สาเนาพาสปอร์ตและชาระม ัดจาภายใน 24 ช.ม.
***ขอความกรุณาสง
่ ั สายการบินจะเข้มงวด
หล ังจากทาการจอง เนือ
่ งจากเป็นราคาตว๋ ั โปรโมชน
เรือ
่ งกาหนดการออกตว๋ ั เร็วกว่าปกติ***

*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อ ัตรานีร้ วม








ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน และภาษี น้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
ค่าทีพ
่ ัก 2 คืนพักห ้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน
้ อยู่กบ
ั เงือ
่ นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึน
้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน
้ โดยจะต ้องใช ้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อ ัตรานีไ้ ม่รวม









ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนข ับรถ 2ว ัน ท่านละ 600 บาท / 3ว ัน ท่านละ 700 บาทตลอดทริป
เก็ บทีส
่ นามบินดอนเมือง ณ ว ันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจ)
ิ ธ์ในการปร ับเปลีย
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นราคา หากมีการปร ับขึน
้ ของภาษีนา้ ม ันของสายบิน
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน
่ ้ าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีม
่ ไิ ด ้ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ
ภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
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**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลียนสายการบิ
่
นในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลีย
่ นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย
่ นไปบิน Low Cost
เงือ
่ นไขการจองท ัวร์

**** ไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตว๋ ั เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยท ัวร์ไม่
สามารถคืนเงินได้ เนือ
่ งจากค่าบริการทีส
่ งิ คโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

1. เนื่องจากตัว๋ เครือ
่ งบินต ้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน ้าตัว๋ เท่านัน
้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงการ

้ ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลีย
เดินทางใด ๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด
หรือบางส่วนให ้กับท่าน
2. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบ
่ ริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
้ หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชาระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

4. ค่าท ัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายก ับบริษ ัทท ัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร์ในทุกกรณี
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิ หตุทเี่ กิดจาก
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง

6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้แล ้วทัง้ หมด

เอกสารทีใ่ ชใ้ นการเดินทาง
 หนังสือเดินทางทีม
่ วี น
ั กาหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ
่ ะออกเดินทาง
 ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า
หมายเหตุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความ
ั บางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
รับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสย
ต่างๆ เนื่ องจากรายการทั วร์นี้เ ป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุก
กรณี
ิ ธิท
 บริษัทฯมีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงหรือสับเปลีย
่ นรายการได ้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะ
เลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ
้ ไม่เทีย
่ วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ
่ ท่าน
ได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร ้าย, การสูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ

