


• ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมน้ำ�หนักกระเป๋�)
• โรงแรม 2 คืน พร้อมอ�ห�รเช้� 
 Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน  
• รถ รับ-ส่ง สน�มบินช�งงี สิงคโปร์ (ต�มเงื่อนไขเข้�สิงคโปร์)
• ค่�ประกันก�รเดินท�ง COVID-19 ที่สิงคโปร์ ครอบคลุมวงเงิน 30,000 SGD 
• แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน 
และค่�ตรวจห�เชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับสน�มบิน
 THE KINN BANGKOK หรือระดับใกล้เคียงกัน
• กำ�หนดวันเดินท�งเองได้ (ตรงกับไฟท์ส�ยก�รบิน) เดินท�ง 2 ท่�นขึ้นไป

VTL FLIGHT  
DEPARTURE :  TR625  BKK-SIN 10.50 – 14.15  
RETURN       :   TR610  SIN-BKK   15.25 – 16.55
เริ่มที่ 15,888 บ�ท ร�ค�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินท�งของลูกค้�

CODE: PACKAGE SINGAPORE 3D 2N BY TR

แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

เริ่มต้นเพียง 15,888.-

- พักเดี่ยวชำ�ระเพ่ิม 7,500 บ�ท 
- เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง ร�ค�เท่�กับผู้ใหญ่  
- เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่�น ไม่เสริมเตียง ร�ค�ลด 1,000 บ�ท
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เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
ก่อนเดินท�งเข้�ประเทศสิงคโปร์
1. เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชัว่โมงก่อนวันเดินท�ง ได้ทั้ง แบบ RT-PCR และ 
Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยข้อมูลในเอกส�รก�รตรวจห�เชื้อโควิดจะต้องมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. ถ้�เป็นภ�ษ�ไทยจะต้องแนบก�รแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ
 2. เอกส�รจะต้องระบุชื่อ น�มสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหม�ยเลขพ�สปอร์ต ของผู้ที่เดินท�ง
 3. วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ
 4. เอกส�รต้องไม่ใช่เป็นล�ยมือเขียน (ต้องปริ้นจ�กเครื่องนะคะ)
2. ก�รขออนุมัติเดินท�งเข้�ประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) ส�ม�รถขอเอกส�ร VTP ได้ล่วงหน้�
อย่�งน้อย 7-60 วันก่อนเดินท�งผู้ที่เดินท�งจ�กไทยทุกคนที่จะเดินท�งเข้�สิงคโปร์ จะต้องทำ�เรื่องขอเข้�ประเทศ
สิงคโปร์ ได้จ�กลิ้งก์นี้ https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
3. กรอกแบบฟอร์มด้�นสุขภ�พ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินท�งเข้�สิงคโปร์ โดยกรอกผ่�นลิ้งก์ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
4.เตรียมเอกส�ร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข 
5. Insurance Coverage ขั้นต่ำ� SGD 30,000 
6. ด�วน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยส�รจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่�งน้อย21วันหลัง
เดินท�งกลับจ�กประเทศสิงคโปร์ ได้จ�กลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ 
สำ�หรับเด็กอ�ยุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ส�ม�รถติดต่อขอรับ TraceTogether tokens 
(ค่�มัดจำ�เครื่อง $50) เมื่อเดินท�งถึงสน�มบินช�งงี ที่ Changi Recommends booth 

เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
1. แสดงเอกส�รต่�งๆ ให้เจ้�หน้�ที่ ต.ม. 
2. ผู้โดยส�รต้องทำ�ก�รตรวจ COVID-19 แบบ ART TEST ภ�ยใน 24 ชั่วโมง ส�ม�รถตรวจด้วยตนเองได้
(ต�มกฎจ�กรัฐบ�ลสิงคโปร์ update 18 มี.ค. 64)  
3. ห้�มใช้รถขนส่งส�ธ�รณะ ต้องใช้รถส่วนตัวเดินท�งเข้�เมืองเท่�นั้น

รายละเอียดเพ่ิมเติมสำาหรับเข้าสิงคโปร์
- เด็กอ�ยุ 12 ปี และต่ำ�กว่� ที่ไม่ได้รับก�รฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภ�ยใน 48 ชม. จะได้รับอนุญ�ตให้เดิน
ท�งเข้�สู่สิงคโปร์ เมื่อเดินท�งม�พร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับก�รฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่�นั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัว
และไม่ต้องลงทะเบียนเดินท�งเข้�เหมือนผู้ใหญ่
-  เด็กต่ำ�กว่� 2 ปี ไม่ต้องตรวจห�เชื้อโควิดก่อนเดินท�งออกจ�กประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินท�งถึง
สน�มบินช�งงี
นักเดินทางชาวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว ส�ม�รถเดินท�งเข้�โดยไม่ต้องกักตัว 
ภ�ยใต้เงื่อนไข Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี้ ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่�งน้อย 14 วันก่อนเดินท�งเข้�
สิงคโปร์ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้ง�นฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่�นั้น 
(เงื่อนไขก�รรับวัคซีนเด็กอยู่ในด้�นบน)
 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม 
 Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม 
 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม 
 Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม 
 Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม (มีเข็มบูสเตอร์)
 Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม 
 Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม (มีเข็มบูสเตอร์)
 วัคซีนสูตรผสมตามรายชื่อด้านบน อย่างน้อย 2 เข็ม
 Janssen 1 เข็ม
X    วัคซีนนอกเหนือร�ยก�รด้�นบนไม่ส�ม�รถเดินท�งได้
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เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เม.ย.65
ก่อนเดินท�งเข้�ประเทศไทย
1. เตรียมเอกส�ร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข ส�ม�รถขอ
ผ่�นApplication หมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่�งจังหวัด ส�ม�รถขอได้ที่ส�ธ�รณะสุขจังหวัด 
2. ก�รเดินท�งกลับเข้�ประเทศไทย สำ�หรับคนไทย ผู้เดินท�งต้องขอ Thailand Pass ชั้นตอนก�รขออยู่ในร�ย
ละเอียดด้�นล่�ง

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
- ผ่�นกระบวนก�รพิธีตรวจคนเข้�เมืองและกรมควบคุมโรค
- แสดงเอกส�ร Thailand pass
- ผู้เดินท�งเข้�ประเทศไทยจ�กประเทศที่รัฐบ�ลกำ�หนด จะต้องมีหลักฐ�นก�รจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืน 
พร้อมค่�ตรวจ RT-PCR และรถรับส่งจ�กสน�มบิน-โรงแรม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสำาหรับเข้าไทย
- อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนต�มที่กำ�หนด
- เด็กอ�ยุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่�งน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องม�กับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ 
- เด็กอ�ยุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภ�ยใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินท�งและต้องม�กับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
- เด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 2 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องม�กับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และส�ม�รถเข้�ม�ตรวจ
ห�เชื้อโดยน้ำ�ล�ยที่ประเทศไทยได้

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำาหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass 
ชั้นตอนก�รขอ “Thailand Pass” เพ่ือเดินท�งเข้�ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกส�รให้พร้อม
1. หนังสือเดินท�ง (Passport)
2. VISA (สำ�หรับช�วต่�งช�ติเท่�นั้น)
3. เอกส�รรับรองก�รฉีดวัคซีนครบถ้วน ต�มข้อกำ�หนดของรัฐบ�ลไทย ม�กกว่� 14 วันก่อนเดินท�ง
4. ประกันสุขภ�พที่ครอบคลุมก�รรักษ�โควิดในต่�งประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำ�หรับช�วต่�งช�ติเท่�นั้น)

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่�งน้อย 7 วันก่อนเดินท�งเข้�ประเทศไทย
2. กรอกร�ยละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกส�รที่จำ�เป็น
ต�มร�ยละเอียดขั้นตอนที่ 1
3. รอก�รอนุมัติเอกส�รรับรองก�รฉีดวัคซีน
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำ�หรับก�รเดินท�งเข้�ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินท�งถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกส�รทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้�หน้�ที่สน�มบินที่ท่�นม�ถึง
2. ผ่�นกระบวนก�รพิธีตรวจคนเข้�เมือง และกรมควบคุมโรค
3. ผู้เดินท�งเข้�ประเทศไทยจ�กประเทศที่รัฐบ�ลกำ�หนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม  AQ 1 คืน 
เพ่ือรอผลก�รตรวจห�เชื้อโควิด-19 (บริษัทจัดก�ร)

ขั้นตอนที่ 4 : ระหว่�งรอตรวจห�เชื้อโควิด-19 
เข้�รับก�รตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบส�ม�รถเดินท�งต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass
2. ค่�ตั๋วโดยส�รเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่�ภ�ษีสน�มบิน 
3. ค่�ที่พักห้องละ 2-3 ท่�น ต�มโรงแรมที่ระบุไว้ในร�ยก�รหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
4. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำาหรับพัก (3ท่าน) อาจจำาเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มี
ค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้
เคียงแทน
5. ก�รประกันก�รเดินท�ง บริษัทฯได้จัดทำ�แผนประกันภัยก�รเดินท�งสำ�หรับผู้เดินท�งไปต่�งประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภ�ยในวันเดินท�ง และลูกค้�ต้องทำ�ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลท่ี (ครอบคลุมค่ารักษาโค
วิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลเพ่ิมเติมจ�กเจ้�หน้�ที
ได้ กรณีลูกค้�ต้องก�รซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมคว�มคุ้มครอง ส�ม�รถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งคว�มคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปต�มเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินท�งอันนีโดยทั้งนี้ก�รทำ�ประกันนี้จ�กบริษัท  
ม�กกว่�ข้อบังคับ ต�ม พ.ร.บ. ธุรกิจนำ�เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำ�เที่ยว ทำ�ประกันเฉพ�ะอุบัติเหตุในก�รเดินท�ง
เท่�นั้น แต่ทั้งนี้ ท่�นส�ม�รถศึกษ�เงือนไขคว�มคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจ�กเว็บไซด์ Allianz ได้กรณี
ต้องก�รซื้อคว�มคุ้มครองเพ่ิมเติมส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ม�ที่บริษัทฯ
6. แพ็คเกจ “Test & Go”“Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสน�ม
บิน เพ่ือรอผลก�รตรวจห�เชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำ�หรับท่�นที่สนใจ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่�ทำ�หนังสือเดินท�งไทย และเอกส�รต่�งด้�วต่�งๆ 
2. ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจ�กร�ยก�รระบุ อ�ทิเช่น ค่�อ�ห�ร เครื่องดื่ม ค่�ซักรีด ค่�โทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่�ภ�ษีทุกร�ยก�รคิดจ�กยอดบริก�ร, ค่�ภ�ษีเดินท�ง (ถ้�มีก�รเรียกเก็บ) 
4. ค่�ภ�ษีน้ำ�มันที่ส�ยก�รบินเรียกเก็บเพ่ิมภ�ยหลังจ�กท�งบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
และได้ทำ�ก�รข�ยโปรแกรมไปแล้ว
5. ค่� Vat 7% และ ค่�ภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย 3%
6.  ค่�พนักง�นยกกระเป๋�ที่โรงแรม
7.  ค่�น้ำ�หนักกระเป๋�โหลดใต้ท้องเครื่อง
8. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ 
9.  ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 
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เงื่อนไขการให้บริการ
ในกรณีที่ลูกค้�ต้องออกตั๋วโดยส�รภ�ยในประเทศ กรุณ�ติดต่อเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 
***มิฉะนั้นท�งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ***

การจองทัวร์และชำาระค่าบริการ 
- กรุณ�ชำ�ระจำ�นวนเต็ม กรุณ�ส่งสำ�เน�หน้�พ�สปอร์ตกรุณ�ชำ�ระจำ�นวนเต็ม กรุณ�ส่งสำ�เน�หน้�พ�สปอร์ต
**สำ�คัญ** สำ�เน�หน้�พ�สปอร์ตผู้เดินท�ง (จะต้องมีอ�ยุเหลือม�กกว่� 6 เดือนก่อนหมดอ�ยุนับจ�กวันเดินท�ง
ไป-กลับและจำ�นวนหน้หนังสือเดินท�งต้องเหลือว่�งสำ�หรับติดวีซ่�ไม่ต่ำ�กว่� 3หน้�) 
**กรุณ�ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นท�งบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพ�สปอร์ตหมดอ�ยุ 
** กรุณ�ส่งพร้อมพร้อมหลักฐ�นก�รโอนเงินมัดจำ�

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เนื่องจ�กเป็นร�ค�ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำ�ระเงินค่�จองค่�ทัวร์แล้ว ไม่ส�ม�รถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้�เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่�งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินท�งออก หรือ 
เข้�ประเทศที่ระบุไว้ ในร�ยก�รเดินท�ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่�ทัวร์ไม่ว่�กรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อ
ท่�นออกเดินท�งไปกับคณะแล้ว ถ้�ท่�นงดก�รใช้บริก�รร�ยก�รใดร�ยก�รหนึ่ง หรือไม่เดินท�ง พร้อมคณะถือว่�
ท่�นสละสิทธิ์ ไม่อ�จเรียกร้องค่�บริก�รและเงินมัดจ�คืน ไม่ว่�กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

หม�ยเหตุ : 
กรุณ�อ่�นศึกษ�ร�ยละเอียดทั้งหมดก่อนทำ�ก�รจอง เพ่ือคว�มถูกต้องและคว�มเข้�ใจตรงกันระหว่�งท่�นลูกค้�และบริษัท ฯ และเมื่อท่�น
ตกลงช�ระเงินมัดจ�หรือค่�ทัวร์ทั้งหมดกับท�งบริษัทฯ แล้ว ท�งบริษัทฯ จะถือว่�ท่�นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่�งๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนก�รเดินท�งหรือปรับร�ค�ค่�บริก�รขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่�น
2. ขอสงวนสิทธิ์ก�รเก็บค่�น้�มันและภ�ษีสน�มบินทุกแห่งเพ่ิมห�กส�ยก�รบินมีก�รปรับขึ้นก่อนวันเดินท�ง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�อันเนื่องจ�กส�เหตุต่�งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ห�กเกิดกรณีคว�มล่�ช้�จ�กส�ยก�รบิน, ก�รยกเลิกบิน, ก�รประท้วง, ก�รนัดหยุดง�น, ก�รก่อก�ร
จล�จล, ภัยธรรมช�ติ, ก�รน�ส่ิงของผิดกฎหม�ย ซึ่งอยู่นอกเหนือคว�มรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ห�กเกิดส่ิงของสูญห�ย อันเนื่องเกิดจ�กคว�มประม�ทของท่�น, เกิดจ�กก�รโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจ�กคว�มประม�ทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่�นตกลงชำ�ระเงินมัดจ�หรือค่�ทัวร์ทั้งหมดกับท�งบริษัทฯ แล้ว ท�งบริษัทฯจะถือว่�ท่�นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่�งๆ ทั้งหมด
7. ร�ยก�รนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับก�รยืนยันจ�กบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจ�กได้สำ�รองโรงแรมที่พักในต่�งประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอ�จจะปรับเปลี่ยนต�มที่ระบุในโปรแกรม
8. ก�รจัดก�รเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในก�รจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้�พัก  โดยมีห้องพักสำ�หรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอ�จ
จะขอเปลี่ยนห้องได้ต�มคว�มประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคว�มพร้อมให้บริก�รของโรงแรม และไม่ส�ม�รถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินท�งต้องก�รคว�มช่วยเหลือเป็นพิเศษ อ�ทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณ�แจ้งบริษัทฯ อย่�งน้อย14วันก่อนก�รเดินท�ง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่ส�ม�รถจัดก�รได้ล่วงหน้�ได้
10. มัคคุเทศก์ พนักง�นและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในก�รให้คำ�สัญญ�ใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจ�กมีเอกส�รลงน�มโดยผู้มีอำ�น�จ
ของผู้จัดกำ�กับเท่�นั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่ส�ม�รถคืนค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ได้เนื่องจ�กเป็นก�รเหม�จ่�ยกับตัวแทนต่�งๆ ในกรณีที่ผู้เดินท�งไม่ผ่�นก�ร
พิจ�รณ�ในก�รตรวจคนเข้�เมือง-ออกเมือง ไม่ว่�จะเป็นกองตรวจคนเข้�เมืองหรือกรมแรงง�นของทุกประเทศในร�ยก�รท่องเที่ยว อัน
เนื่องม�จ�กก�รกระทำ�ที่ส่อไปในท�งผิดกฎหม�ย ก�รหลบหนี เข้�ออกเมือง เอกส�รเดินท�งไม่ถูกต้อง หรือ ก�รถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริก�รน้ำ�ดื่มท่�นวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. ก�รประกันภัย ก�รประกันก�รเดินท�ง บริษัทฯได้จัดทำ�แผนประกันภัยก�รเดินท�งสำ�หรับผู้เดินท�งไปต่�งประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่�รักษ�โควิดในวงเงิน 30,000 SGD ต�มเงื่อนไขก�รเข้�ประเทศสิงคโปร์ แผนส�ม�รถ
ศึกษ�ข้อมูลเพ่ิมเติมจ�กเจ้�หน้�ทีได้ กรณีลูกค้�ต้องก�รซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมคว�มคุ้มครอง ส�ม�รถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่ง
คว�มคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปต�มเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินท�งอันนีโดยทั้งนี้ก�รทำ�ประกันนี้จ�กบริษัท  ม�กกว่�
ข้อบังคับ ต�ม พ.ร.บ. ธุรกิจนำ�เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำ�เที่ยว ทำ�ประกันเฉพ�ะอุบัติเหตุในก�รเดินท�งเท่�นั้น แต่ทั้งนี้ ท่�นส�ม�รถศึกษ�
เงือนไขคว�มคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจ�กเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีต้องก�รซื้อคว�มคุ้มครองเพ่ิมเติมส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ม�
ที่บริษัทฯ
14. มัคคุเทศก์ พนักง�นและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในก�รให้คำ�สัญญ�ใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจ�กมีเอกส�รลงน�มโดยผู้มีอำ�น�จ
ของผู้จัดกำ�กับเท่�นั้น
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่ส�ม�รถคืนค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ได้เนื่องจ�กเป็นก�รเหม�จ่�ยกับตัวแทนต่�งๆ ในกรณีที่ผู้เดินท�งไม่ผ่�นก�ร
พิจ�รณ�ในก�รตรวจคนเข้�เมือง-ออกเมือง ไม่ว่�จะเป็นกองตรวจคนเข้�เมืองหรือกรมแรงง�นของทุกประเทศในร�ยก�รท่องเที่ยว อัน
เนื่องม�จ�กก�รกระทำ�ที่ส่อไปในท�งผิดกฎหม�ย ก�รหลบหนี เข้�ออกเมือง เอกส�รเดินท�งไม่ถูกต้อง หรือ ก�รถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
16. กรณีท่�นใส่หนังสือเดินท�งร�ชก�ร (เล่มสีน้ำ�เงิน)เดินท�งเพ่ือก�รท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  ห�กท่�นถูกปฏิเสธก�รเข้�-ออกใดๆก็ต�ม 
ท�งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่�ใช้จ่�ยใดๆทั้งส้ิน
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