
 

 
 

      เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ)  
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree   
 แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India 
 น าท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวดั Kwan Im Thong Hood Cho Temple 

 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ 
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 
 สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น า้สิงคโปร์  
 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน า้ ที่ใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบั Wonder Full Light 

  ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซือ้ Option B) 
 รวม น า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 



 

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึน้ Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่
กวนอิม –  คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light     (D) 

06.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิน THAI VIETJET 

AIR  (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 
09.45 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินท่ี VZ620  
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูต่วั 
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึง่ (เวลาท้องถิ่นเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

จากนั น้น าท่ าน  ชม เมืองสิ งคโป ร์และรับฟั งบรรยาย
ประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น  ซึ่ งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภา
เก่ า  “Old Parliament House” ซึ่ ง ในอ ดีต เป็นที่ ตั ง้ของ
รัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 
การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูป
ปัน้ช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของ
ไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี

กับประเทศสิงคโปร์เมื่อครัง้ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น  “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้
สิงคโปร์ 



 

ให้ท่านได้เข้าชมวัดแขก Sri Krishnan เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ สร้างเมื่อ 130 ปีที่แล้วโดย Hanuman 
Beem Singh ได้สร้างแท่นบชูาใต้ต้นไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพื่อเป็นที่เคารพสกัการะของชาวฮินดทูี่มาจาก
อินเดียที่อยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street ต่อมาที่บูชาดงักล่าวมีขนาดใหญ่ขึน้เนื่องจากมีผู้
เคารพบชูามากขึน้ การดูแลวดัได้ส่งผ่านจาก Humna Somapah ก่อนท่ีจะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วงการดูแลของ Jognee Ammal 
รูปปัน้ถูกส่งมาจากอินเดียใต้เพื่อใช้ประดับ มีการสร้างห้องบูชาหลัก และยอดโดมและแท่นบูชาแห่งนีไ้ด้รับการสถานปนาให้เป็นวัดเมื่อปี 
1933 
จากนัน้น าท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัที่มีชื่อเสียง 

อย่างมาก ทัง้ชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัดิ์สิทธ์ิมาก ความเชื่ออนัศกัดิ์สิทธ์ิในองค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้  มาจากคน 

ที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนัน่เอง วดันีส้ร้างขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้รกราก 

อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสกัการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศนูย์กลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่ 

เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถ้กูระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 

แห่งนีก้ลบัไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นัน้เลย ท าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย์   

จากนัน้เดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้
นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติ
สิงคโปร์  
น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ  Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ ที่มาเยือน
สามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ โดยรอบ รวมค่าบัตร SUPERTREE  

 
 
 
 
 



 

 

 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถ่ินร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้น าท่านสู่ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินด่ืมริมแม่น า้สิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมทัง้ส าหรับ
ชาวสิงคโปร์และนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนีเ้ต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็น
พิเศษตัง้แต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตัง้อยู่ในย่านคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์  นอกจากนีท้่านยังสามารถเปิด
ประสบการณ์กบัการเดินทางแสน น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 1290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชืน้
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพนัธุ์พืช
และพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟต์ไปชัน้บนสดุแล้วเดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว 
Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ ว 
Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) 

 
จากนัน้เดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภณัฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน า้
(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light 
การแสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นัง่หนัหน้าออกทางอ่าว Marina 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
โรงแรมที่พัก  IBIS NOVENA HOTEL  / VALUE HOTEL THOMSON /  HOTEL RE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  (B/-/-) 
                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
                                  Lau Pa Sat Food Center – ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส ำหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริกำร*** 

**อสิระท่องเที่ยวตำมอธัยำศัย รับแผนที่และสอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงจำกหัวหน้ำทัวร์** 

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

ส าหรับ Option B → (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

Lau Pa Sat Food Center - ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด 

***มีรถและไกด์บริกำร*** 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน 
มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และเดินเล่น
บริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
น าท่านสู่ โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ 
เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร 
บาร์ คลบัที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่ทุกมมุโลกรวมถึง
ร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟส
ทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้

คณุได้เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 
น าท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียว
ที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสมัผสักับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่
เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!
แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่  



 

เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทติย์ เวลา 12:00 - 19:00 น 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการร้อง
เล่นเต้นร ามีการแสดงแบบต้นฉบบัของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดัง
ต่างๆ   
 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุก
ท่านได้สมัผสั ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ด้น าตวัการ์ตนูที่เด็ก ชื่นชอบ
มาไว้ด้วย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดลู า้สมยัมากๆ เป็นโซน
เคร่ืองเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเคร่ืองเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเร่ิมเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  

 
โซนที่ 4 เมื องอี ยิป ต์ โบราณ  (Ancient Egypt) เป็น อีกโซนที่ เค ร่ืองเล่น
หวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องค าสาป เคร่ืองเล่นชนิดนีม้ีชื่อ
ว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดน
นกัรบมมัมี่ ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบติั Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกท่ีหายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี น้ัน้  เป็น
อารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เคร่ือง
เลน่ตามแบบฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะได้พบกับตัวการ์ตูน
แอนิเมชัน่จากเร่ืองเชร็คและการฉายหนงัการ์ตนู 4 มิต ิและไฮไลท์ของโซนนีพ้าไป
ผจญภยัต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถัว่ยกัษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่
เป็นทองค าอนัล า้และยงัมีเคร่ืองเลน่อีกมากมาย  

 
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสตัว์น้อยใหญ่จากตวัการ์ตูน
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นัน่คือ Madagascar ก็จะมีตวัเด่นๆอยู่ 4 ตวัหลกั เคร่ืองเล่น
ในโซนนีท้ี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากสัการ์ ซึ่งจะได้พบกบัสตัว์ต่างๆ 
ที่จะมาสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะให้กบัทกุท่านท่ีได้ล่องเรือเข้าไปชม  



 

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. 
Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตร
ก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ ใหญ่ 1,350 
บาท  / เด็ก  อายุต ่ าก ว่า 12ปี  ราคา 
1,190 บ า ท )  S.E.A. Aquarium เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่ สุดใน
โลกกับ  Marine Life Park จัดอันดับให้
เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้ สามารถบรรจุน า้เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธุ์ รวบรวม
สตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก  
เวลาเปิดท าการ : เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร์ - อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
น าท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิม
อาหารที่หลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหวัหน้าทวัร์ช่วยอ านวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 
- ติ่มซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หมี่ผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น า้แข็งใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 
- สะเต๊ะ Satay  

 
 
 
หลังอาหารค ่ารถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของ
สิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหลง่ช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะว่ามีศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมาย
ตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 
***(อิสระ อาหารเท่ียงและอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและการช้อปป้ิง)*** 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

วันที่สาม  วัดพระเขีย้วแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - 
กรุงเทพฯ      (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพื่อเป็น
ที่ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้
ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2 -3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้อง
หนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะ
องค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

น าท่านชมหน่ึงในชุมชนเมืองที่ เก่าแก่ที่ สุดของสิงคโปร์ก็คือ 
Kampong Gelam (กัมโปงกลาม) ซึ่งเป็นย่านที่ประเพณีดัง้เดิมและไลฟ์
สไตล์สมัยใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ชุมชนแห่งนีม้ีประวัติศาสตร์
ย้อนหลงัไปถึงช่วงอาณานิคมของสิงคโปร์ ซึง่เป็นยคุที่ เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟ
เฟิลส์ จัดสรรพืน้ที่ให้แก่ชุมชนชาวมาเลย์ อาหรับ และบูกิส นับตัง้แต่นัน้มา 
พืน้ที่แห่งนีก้็ได้พฒันากลายมาเป็นสถานที่ที่น่าดึงดดูใจส าหรับนักเดินทางที่
ทนัสมยัและมีเอกลกัษณ์ ผู้คลัง่ไคล้ในวฒันธรรม 
แวะชมย่านลิตเติล้อินเดียในปัจจุบันเป็นหนึ่งย่านที่มีสีสันมากที่สุดใน
สิงคโปร์ หากคณุเดินไปตามถนน Serangoon และถนนสายอ่ืนๆ ในย่านนี ้คุณจะพบเห็นศาสนสถานหลายแห่ง ทัง้วดัฮินดู
และวัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม  พร้อมแวะถ่ายรูป STREET ART โพส
ท่า”คงัคไุบ” สวยๆ ลง IG ของท่าน 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศ
ยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทัง้
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิง้ และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยในแบบ
สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอร์มินอลแห่งนี ้THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจดุกึ่งกลางสดุของอาคารจะ
อลังการด้วยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน า้วนขนาดใหญ่
ด้านลา่ง 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)  เที่ยวบินท่ี VZ621 
15.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หาก         

มีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึง
การปรับเพิ่มราคาค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ หลังการจองทวัร์) 

 

**ส าคัญมาก ** 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น  **ราคารวมน า้หนกักระเป๋าแลว้** 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายตุ ่า

กว่า 2 ปี พักเดี่ยว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOARD 

วันที่ 04-06  มีนาคม2566 บัส1 14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 04-06  มีนาคม2566 บัส2 15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 07-09  มนีาคม2566  12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 08-10  มีนาคม 2566 
13,499.- 
10,999.- 

15,499.- 
12,999.- 

3,000.- 4,900.- 

วันที่ 09-11 มีนาคม 2566  
13,499.- 
10,999.- 

15,499.- 
12,999.- 

3,000.- 4,900.- 

วันที่ 10-12 มีนาคม 2566 บัส1 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 10-12 มีนาคม 2566บสั2 
14,999.- 

12,999.- 
16,999.- 

14,999.- 
3,000. - 4,900.- 

วันที่ 11-13  มีนาคม 2566บัส1 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 11-13  มีนาคม 2566 บัส2 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 
13,499.- 
12,999.- 

15,499.- 
14,999.- 

3,000.- 4,900.- 

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566  13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 17-19 มีนาคม 2566บัส1 12,499.- 14,499.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 บัส2 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 18-20 มนีาคม 2566 บัส1 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 18-20 มีนาคม 2566 บัส2 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2566 13,499.- 15,499.- 3,000.- 4,900.- 



 

วันที่ 1-3 เมษายน 2566 (PROMOTION) 12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 12-14 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์ 15,999.- 17,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 13-15 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์ 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 14-16 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์ 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 15-17 เมษายน 2566 วันหยุดสงกรานต์ 14,999.- 16,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 21-23 เมษายน 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 22-24 เมษายน 2566 (PROMOTION) 12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 2566 วันแรงงาน 15,999.- 17,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 15,999.- 17,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 (PROMOTION) 12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 วนัหยุดยาว 15,999.- 17,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 30 ม.ิย. – 2 ก.ค. 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดยาว 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 วันแม่ 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 (PROMOTION) 12,999.- 14,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 8-10 กันยายน 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 22-24 กนัยายน 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 



 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา   600 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เด็กมีเตียง) แบบเสริมเตียง   ลดราคา   300 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 3,000 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 11,499.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์ 
- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวคัซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสูส่ิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกบั
ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเด็กไม่ต้องกกัตวัและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

- เดก็ต ่ากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
อัตรานีร้วม   

❖ รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก.  
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ 
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
 

วันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 13,999.- 15,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว 16,999.- 18,999.- 3,000.- 4,900.- 

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2566 วันหยุดยาว 15,999.- 17,999.- 3,000.- 4,900.- 



 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ
หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)   

❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อน
ตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ท่ีโรงพยาบาลเท่านัน้ 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
❖  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีก ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารรับรองการฉีดวคัซีน 

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) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV- 2 24 days 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

19) 

Serum Institute 
of India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm 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 

• 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® 

2 17 days 

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



 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น
ให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ 
7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่
ถึง 10 ท่าน  

❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 

❖ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกนั ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสาย
การบิน 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน ใน
บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพกัของลูกค้า ณ วนัเข้าพกั แต่ทางบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูค้า เช่น
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 

  Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม 
❖ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย  
❖ เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
❖ บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 


