
 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสิงคโปร ์

ชมสวนพฤกษศำสตรท่ี์มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก Gardens By The Bay 

ล่องเรือบั้มโบท๊ชมแม่น ้ำสิงคโปร ์ พิพิธภณัฑเ์ดินสมุทร Singapore Flyer 

สวนสนุกพรอ้มเครื่องเล่นระดบัโลก Universal Studio พรอ้มชมโชวสุ์ดตระกำลตำ 
เตม็อ่ิมกบัอำหำรเลิศรส ขำ้วมนัไก่รำ้นดงั อำหำรจนีรสเลิศ เพลดิเพลินชอ้ปป้ิงถนนออรช์ำรด์ 

เดินทำงไปกบักำรบินไทย พรอ้มท่ีพกั อำหำรและกำรบริกำรสุดประทบัใจ...แลว้คุณจะรกัเรา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      1-3/15-17 ก.ย. /13-15/27-29 ต.ค. /3-5/24-26 พ.ย. 2560      

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)    กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– Garden By The Bay – ล่องเรอื Bumboat – ชมโชว ์

05.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน ไทย     

แอรเ์วย ์เคำน์เตอร ์D โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย         
ความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG403 

11.15 น. เดินทางถึงสนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงสนามบินแห่งน้ีไดร้บัการลงคะแนนใหเ้ป็นสนามบิน

ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร BOON TONG KEE บริกำรท่ำนดว้ย ขำ้วมนัไก่รสเลิศ เมนู

ข้ึนช่ือของสิงคโปร ์เสิรฟ์พรอ้มดว้ยซ่ีโครงหมูอบ ผักคะนำ้รำดน ้ำมันหอย ซุปกระดูกหมูตุ๋นยำจีน 

ขนมหวำน  
บ่ำย  น าท่านเดินทาง ชมเมืองสิงคโปร  ์เพลิดเพลินกับความสวยงามของบา้นเรือนและความเป็น

ระเบียบแบบแผน  ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา ศาลาว่าการเมืองตามสถานท่ีส าคญัต่างๆ น า

ท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของสิงคโปร์ Gardens by the Bay สรา้งบนท่ีดินท่ีถมขึ้ น

จากทะเล และเป็นส่วนหน่ึงของรีสอรท์ มารีนา เบย ์แซนดส์ ตั้งอยู่ใกลก้บัย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร ์

เป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ซ่ึงภายในสวน ท่านจะไดช้มสวนแบบ Flower Dome (ชีวภาพ

แบบแหง้เย็น) และสวนแบบ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) นอกจากน้ียงัมีสวนธีมต่างๆ โดย



จุดเด่นของ Gardens by the Bay  คือ SUPERTREE ซ่ึงเป็นโครงสรา้งแบบตน้ไมม้ีความสงูตั้งแต่ 25 

เมตรและ 50 เมตร มีทั้งหมด 18 ตน้ ท่ีปกคลุมดว้ยไมเ้ล้ือยดอกเขตรอ้น พืชอิงอาศยั (Epiphytes) 

และเฟิร์น ในระหว่างวันตน้ไมน้ี้จะท าหน้าท่ีเป็นหลังคาขนาดใหญ่ ใหร่้มเงาท่ีพกัพิงและช่วยปรับ

อุณหภูมิ ส่วนยามค า่คืน หลังคาขนาดใหญ่น้ีจะถูกประดับประดาไปด้วยดวงไฟระยิบระยับ  

นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเดินชมสวนจากทางเดินลอยฟ้าท่ีเชื่อมต่อกบัSupertree ในมุมสูง ซ่ึงจะ

เห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวมารีน่าและสวนโดยรอบ ตน้ไมป้ระดิษฐ์เหล่าน้ีไม่เพียงสวยงาม 

แต่ยงัสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยแ์ละน ้าท่ีกกัเก็บไว ้เป็นพลงังานไฟฟ้าในตวัไดอ้ีกดว้ย 

  

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือ BUMBOAT ชมแม่น ้ าสิงค์โปร์ ยามค า่คืน ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับ

บรรยากาศสบายๆสุด คลาสสิคพรอ้มชมบา้นเรือนและย่านท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุด

คึกคกั 
ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร TODAI บรกิำรทำ่นดว้ยบุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำต ิ 
  หลังอำหำรค ำ่ น ำท่ำนชมกำรแสดงแสงสี Wonder Full-Light & Water เป็นกำรแสดง แสง สี 

เสียง และ น ้ำพจุดัแสดงบรเิวณตกึ Marina Bay Sands ท ำไดย้ิ่งใหญ่ตระกำรตำ เป็นกำรแสดง
แสง สี เสียงและน ้ำทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใชเ้วลำในกำรออกแบบ

ไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบ เรือ่งรำว เป็นเวลำถึง 3 ปีถึงจะเปิดใหไ้ดช้มกนั 

 
 



 ทีพ่กั  Marina Bay Sands Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)    พพิธิภณัฑก์ำรเดินสมุทร – Aquarium – Universal Studio -ชมโชว ์

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าท่านสู่ พิพิธภัณฑก์ำรเดินสมุทร ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเสน้ทางการพฒันาประวติัศาสตร์การเดิน

ทะเล พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีประวัติของช่องแคบมะละกาและท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของเอเชียและเมือง

ชายฝั่งตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ถึงศตวรรษท่ี 19 ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือโรง

ภาพยนตร์ ไต้ฝุ่น 4 มิ ติ  (4D MULTI-SENSORY TYPHOON THEATRE) แห่งแรกของโลก ซ่ึง

นักท่องเท่ียวจะได ้“เดินทาง” ในเรือสินคา้อาหรบัท่ีจะล่องผ่านไตฝุ่้น ทอ้งฟ้ามืดมิด ลมกระโชกแรง 

และสายฝนท่ีสาดใส่ล าเรือท่ีระหกระเหินอยู่ในทะเลคลัง่ สุดทา้ยก็จมลง เมื่อผูโ้ดยสารต่ืนตระหนก

กบัประสบการณ์การอบัปางของเรือแลว้จะพบว่าตนเองอยู่ใตท้ะเลลึกใกล้ๆ  กบัซากเรือท่ามกลาง

สัตว์ใต้ทะเลสุดมหัศจรรย์ และน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ ำ South East Asia Aquarium 

เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้โดยออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้ า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเล

กว่า  800 สายพัน ธุ์  รวบรวมสัตว์น ้ าก ว่า 

100 ,000 ตัว ภายในได้จ าลองความอุดม

สมบูรณ์ของทะเลต่างๆทัว่โลก ไฮไลท์ของอควา

เรียมแห่งน้ีคือทะเลแบบเปิด สามารถชมไดผ่้าน

บานกระจกใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 36 เมตรและ

สูงถึง 8.3 เมตร ท่ีภายในเต็มไปดว้ยฝูงปลากระเบนราหู ฉลามมา้ลาย  นอกจากน้ียังมีปลาเก๋า

มหึมา รวมทั้งฉลามกว่า 200 ตัว จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์

(พิเศษ !!! บัตร Fast Pass)เมืองสวนสนุกท่ีจ าลองเคร่ืองเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดงัของฮอลลีวู๊

ดแห่งแรกท่ีเปิดตวัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมัผัสดินแดนแห่งความสุขท่ีถูกเนรมิตขึ้ นบน

พื้ นท่ีกว่า 125 ไร่ ดว้ยงบประมาณการสรา้งกว่า 6,590 ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์ พบกบัเคร่ืองเล่น



กว่า  24 ชนิด ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นท่ีสรรคส์รา้งขึ้ นใหม่ถึง 18 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 7 โซนสุดมนัส ์ซ่ึง

มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ใหท่้านสมัผัสกับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดแสนประทบัใจ เพลิดเพลินกับ

การชมโรงถ่ายกนัภาพยนตรท่ี์จ าลองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา พรอ้มสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น

นานาชนิด ใหท่้านต่ืนเตน้เรา้ใจกบั BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก ท่านสามารถเลือกรถไฟสายสีแดง หรือต่ืนเตน้เรา้ใจกบัการนัง่รถไฟสายสีน ้าเงิน พรอ้มถ่ายรูป

คู่กบัปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย ์ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก ต่ืนเตน้กบัการ ชมภำพยนตร ์4 มิต ิ

จ าลองฉากหน่ึงจากภาพยนตรเ์ชร็ค ซ่ึงสรา้งบรรยากาศโดยใชแ้สง สี เสียงประกอบท่ีสมจริง 

 

เทีย่ง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ  

บ่ำย  ใหท่้านต่ืนเตน้สุดๆ กับสถานการณ์จ าลองในภาพยนตร์เร่ือง จูลาสิค ปาร์ค การผจญภัยกลาง

สายน ้าเพื่อหนีการตามล่าจากเจา้ทีเร็กซ์ ล่องเรือพรอ้มเผชิญหน้ากบัไดโนเสารแ์ละลุน้ระทึกกบัทาง

ท่ีน าท่านสู่สายน ้ าเย็นฉ า่ พิเศษสุดๆ กบัการผจญภัยดว้ย MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE 

เรือมหาสนุกล าแรกของโลก ท่ีจ าลองมาจากภาพยนตรเ์ร่ือง มาดากสัการ ์ภาพยนตรแ์อนนิเมชัน่ชื่อ

ดงัอีกหน่ึงเร่ืองของบริษัทดรีมเวิร์ค แอนิเมชัน่ ใหท่้านเพลิดเพลินต่อกบัเคร่ืองเล่น REVENGE OF 

THE MUMMY รถไฟเหาะความเร็วสูงท่ีจะพาท่านหลบเล่ียงลูกไฟ แมลงปีกแข็ง และกองทัพมัมมี่

ท่ามกลางความมืดและบรรยากาศสุดเรา้ใจ อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดตาม

อธัยาศยั  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร NO SIGNBOARD ใหท้่ำนไดอ้ิ่มอร่อยกับอำหำรทะเลนำนำชนิด 
และใหท้ำ่นเพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย ภำยในหำ้ง VIVO  

 หลังอำหำรค ำ่ น ำท่ำนชม เครนแดนซ ์คือกำร

แสดงมัลติมิเดียสุดอลังกำรที่ประกอบดว้ยแสง

ไฟ เสียงดนตรี และพลุไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยกำรใชหุ้่นนกกะเรียนที่เคลื่อนไหวได ้2 ตัว  

เพื่อแสดงเรื่องรำวควำมรักของนกกะเรียน 2 

ตวั ซ่ึงมีกำรออกแบบและอ ำนวยกำรสรำ้งโดย 



Mr. Jeremy Railton โปรดิวเซอรช์ื่อดงัระดบัโลกทีเ่คยดูแลพธิีเปิดโอลิมปิกฤดูหนำว ปี 2002 
ทีพ่กั  Festive Hotel ภำยในรสีอรท์เวิลด ์เซ็นโตซ่ำ หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)   เมอรไ์ลออ้น–น ้ำพแุห่งควำมมัน่คัง่-ถนนออรช์ำรด์–สนำมบิน–กรุงเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น (MERLION) 

สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันน้ีมีลกัษณะหวั

เป็นสิงโต ตัวเป็นปลา มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร 

น ้ าหนัก 70 ตัน ซ่ึงท าจาก   ซีเมนต์ สรา้งขึ้ นโดย LIM 

NANG SENG ช่ างแกะสลัก ท่ีมี ชื่ อ เสียงของสิงคโปร์ 

จากน้ันท่านชม น ้ำพุแห่งควำมมัน่คัง่ แห่งเมืองสิงคโปร ์

ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากค าใน

ภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สรา้งขึ้ นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็น

โครงการพาณริชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้าพุ และได้

สมัผสัน ้าจะพบโชคดีและร า่รวยตลอดปี 

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร CYSTAL JADE   
บ่ำย ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอัปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ณ ถนนออรช์ำรด์ ถนนท่ีเป็นศูนยร์วมของ

ร้านค้า และส่ิงบันเทิง แหล่งชอ้ปป้ิง ซ่ึงได้รับ

ความนิยมจากชาวสิงคโปร์และเช่นเดียวกันกับ

นักท่องเท่ียว มกัจะเรียกบริเวณน้ีอย่างง่ายว่า ออร์

ชาร์ด  ถนน ถูกตั้ งชื่ อตามสวนพ ริกไทยและ  

จนัทน์เทศ แต่เดิมในช่วงปี 1840 โดยในอดีตเป็น

ท่ีท าการเพาะปลูกพืชสวน ในยุคปี 1970 มีการ

ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้ นตามแนวถนน จน

เกิดเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ท่ีทุกคนท่ีมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


สิงคโปรไ์ม่ลืมท่ีจะแวะเลือกซ้ือสินคา้ BRAND NAME อำท ิU2, G2000, SPRIT, GIORDANO ฯลฯ 

21.10 น. เดินทางออกจากสนามบินชางกี โดย สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 410  

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  

 

***หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 

สำยกำรบิน หรอื อตัรำแลกเปลี่ยน ทั้งน้ีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของทำ่นเป็นส ำคญั 

อตัรำค่ำบริกำรเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป  

ประเภทผูเ้ดินทำง ทำ่นละ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดทำ่นละ  

59,900.- 

56,900.- 

53,900.- 

50,900.- 

16,000.- 

9,000.- 

58,400.- 

55,400.- 

52,400.- 

49,400.- 

16,000.- 

9,000.- 

58,900.- 

55,900.- 

52,900.- 

49,900.- 

16,000.- 

9,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่  

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

584 

554 

524 

494 

160 

494 

584 

554 

524 

494 

160 

494 
 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 

- สมำชิกบตัรเสรมิไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน  

 “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 20,000.- บำท  
 กำรจำ่ยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็คโดยสัง่จ่ายในนาม บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัช ี บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์ เลขที ่639-1-00264-7 บญัชีกระแสรำยวนั 

     หรอื ธนำคำรกรุงไทย สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์เลขที ่081-6-00318-1 บญัชีกระแสรำยวนั“ 

 

หมำยเหตแุละเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียง

ร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทาง

ส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้

เดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อ

การอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกใน

การเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วม

เดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง

รายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้้

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่าน

ตอ้งการ 



9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนั

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์

) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการ

ออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยัน

ดงักล่าว แลว้ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน 

หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่ าจะเป็นเพราะการ

เปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการ

เดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะ

ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ

, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิด

ท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับ

ปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่าง

การเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน 

อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัว

เงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้าม

อธัยาศยั 



18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความ

เหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึง

ประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี

ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจง้แลว้

ขำ้งตน้ 


