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SHOPPING LIZM!! 

By TIGER AIR (TR)  

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

นอนทีโ่รงแรมยา่น บูกสิ เอาใจขาช็อป 

HOTEL Parc Sovereign Albert Street 3*  

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign 

สุดยอดท าเล >> 400 เมตร ช็อปป้ิงที่ BUGIS JUNCTION และ MRT BUGIS  // 3 ก.ม. ไปออรช์ารด์ 

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 
อาหารเช้าแบบ ABF บรกิาร 

 บนิไฟตเ์ช้า กลบัไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุม้คา่  
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสิงคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสิโนระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิย่านไชนา่ทาวน ์สกัการะพระเขีย้วแกว้  

 ชอ้ปป้ิงจุใจทีย่า่นบูกสิ + ออรช์ารด์ 
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE    

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign
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**ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง +มไีกดท์อ้งถ ิน่พดูไทย

บรกิารวนัแรกและวนัสุดทา้ยตามรายการ** 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– City Tour – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์-  มารนีา่ เบย ์แซนด ์- 

GARDEN BY THE BAY  (-/L/-) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ ประตู 7 อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้4 เคานเ์ตอร ์L 

ประตู6 โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

08.40 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ Tiger Air เทีย่วบนิที ่TR2103 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

 

บ่าย  จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ ิ่น ซึ่งล้อมรอบดว้ย 

ท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซึ่งในอดตีเป็นทีตั่ ้งของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี การ

เตน้ร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ท ี่

พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน ส ัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมววิรมิแมน่ า้สิงคโปร ์

 น าทา่นเดินทางสู่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) 

สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพิธ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดิษฐานพระเขีย้วแกว้ 

(หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดสั้กการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการ

ตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้อิสระท่านที่ “มารีนา่ เบย ์แซนด์” รสีอรท์หรูใหญท่ี่สุดในสิงคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) 
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทั ้ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้ ือว่าเป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีื้นท ีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง

200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มี

รา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตัง้อยู่ในตัว

อาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ 

ซึง่นักท่องเท ีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตูี ้

พนันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอด

เหรียญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั ้งหลายสามารถเลอืกซื้อ

สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

จากน ัน้แหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่าน

ไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อย่างต่อเนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ี่มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ ี่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงาม

ของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 

2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

*** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั *** 
 

จากน ัน้เขา้สู่ท ีพ่กั Parc Sovereign Albert Street 3* หรอืเทยีบเท่า 

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign 

สุดยอดท าเล >> 400 เมตร ช็อปป้ิงที่ BUGIS JUNCTION และ MRT BUGIS  // 3 ก.ม. ไปออรช์ารด์ 
 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign
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วนัทีส่อง อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั    (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเท ีย่วตามอธัยาศยัไมม่รีถโคช้และไกดบ์รกิาร 
   

 (ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนกุเพ ิม่โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่อง
ทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

***หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

เท่าน ัน้ หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

 

***สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหม่

ใหญท่ีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ได้

ในราคา 33 ในราคา 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่น หรอื 850 บาท / ทา่น ))    

  
 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้า 

สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 

100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่ว
โลก 

 

จากน ัน้เขา้สู่ท ีพ่กั Parc Sovereign Albert Street 3* หรอืเทยีบเท่า 

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign 

สุดยอดท าเล >> 400 เมตร ช็อปป้ิงที่ BUGIS JUNCTION และ MRT BUGIS  // 3 ก.ม. ไปออรช์ารด์ 
 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัที่สาม ช้อปป้ิง - สนามบนิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเท ีย่วตามอธัยาศยัไมม่รีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

http://www.parcsovereign.com/parc-sovereign
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มรีถโคช้รบัสง่ โรงแรม – สนามบนิ โปรดตรงตอ่เวลา 
 

จากน ัน้ใหท้า่นอสิระช็อปป้ิงอย่างจุใจทีย่่าน BUGIS หรอืออรช์ารด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี

18.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Tiger Air เทีย่วบนิที ่TR2108 

19.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

**ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง +มไีกดท์อ้งถ ิน่พดูไทย

บรกิารวนัแรกและวนัสุดทา้ยตามรายการ** 
 
 

JUL-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

 
8-10 JUl 2017 
วนัอาสาฬหบูชา 

11,999.- 

GREAT SINGAPORE SALE 2017 
3,500.- 4,900.- 

TR2103 
0840-1210 

TR2108 
1800-1925 

14-16 JUL 2017 9,555.- 

GREAT SINGAPORE SALE 2017 
3,500.- 4,900.- 

21-23 JUL 2017 9,999.- 
GREAT SINGAPORE SALE 2017 

3,500.- 4,900.- 

28-30 JUL 2017 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

11,999.- 

GREAT SINGAPORE SALE 2017 
3,500.- 4,900.- 

AUG-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TR2103 
0840-1210 

TR2108 
1800-1925 

4-6 AUG 2017 9,999.- 

GREAT SINGAPORE SALE 2017 
3,500.- 4,900.- 

12-14 AUG 2017 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

11,999.- 

GREAT SINGAPORE SALE 2017 
3,500.- 4,900.- 

18-20 AUG 2017 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

25-27 AUG 2017 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

 
   เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)         มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,300 บาท 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้ควิเคร ือ่งเลน่) 
จ าหน่าย 1,500 บาทตอ่ท่าน***            

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
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เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มีจ านวนนอ้ยราคาอาจเร ิม่ตน้ 40 SGD หรือ 1,000 บาท 
บางครัง้หากมีผูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
*** เม ือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 

หลงัจากท าการจอง เน ือ่งจากเป็นราคาต ั๋วโปรโมช ั่น สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง*** 

 
เง ือ่นไขตดักรุ๊ป 

ตดักรุป๊ต ัง้แต ่20ท่านขึน้ไป 

20+1  เพิม่ 1,000 บาท จากราคาซรีีย ์

25+1  เพิม่   500 บาท จากราคาซรีีย ์

30+1  ราคาเท่าซรีีย ์
 

 
อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าทีพั่ก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้
ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
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อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีม 10 SGD ตลอดทรปิ  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้ เน ือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

2. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และเหตสุ ุดวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทุก

กรณี  
 บริษัทฯมีสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื่อทา่น

ไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 


