SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D

(VZ)

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)
เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นาท่านขึน้ ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้ า Super tree
แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India
นาท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple

ไหว้พระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
สัมผัส ย่านคลากคีย ์ (Clarke Quay) เป็ นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่นา้ สิงคโปร์
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และนา้ ที่ใหญ่ที่สดุ ใน South East Asia กับ Wonder Full Light
ช้อปปิ้ งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
FORT CANNING PARK อุโมงค์ตน้ ไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซือ้ Option B)
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รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก
06.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึน้ Super tree - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม
– คลากคีย ์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิน THAI VIETJET
AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.45 น.
เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทีย่ วบินที่ VZ620
13.10 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั
เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้ น น าท่ า น ชมเมื อ งสิ ง คโปร์ แ ละรั บ ฟั งบรรยาย
ประวัติศาสตร์จ ากไกด์ท้องถิ่น ซึ่ งล้ อ มรอบด้ วย ท าเนี ยบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภา
เก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภา
ของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิ ลปะ ดนตรี การเต้นรา
การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั้ นช้างสาริด
เป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้
ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกบั ประเทศสิงคโปร์
เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้ แรก นาท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั้ น
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ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดด

เด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์
ให้ทา่ นได้เข้าชมวัดแขก Sri Krishnan เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของสิงคโปร์ สร้างเมื่อ 130 ปี ท่ีแล้วโดย Hanuman Beem
Singh ได้สร้างแท่นบูชาใต้ตน้ ไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพื่อเป็ นที่เคารพสักการะของชาวฮินดูท่ีมาจากอินเดียที่
อยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street ต่อมาที่บูชาดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึน้
เนื่องจากมีผเู้ คารพบูชามากขึน้ การดูแลวัดได้ส่งผ่านจาก Humna Somapah ก่อนที่จะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วง
การดูแลของ Jognee Ammal รูปปั้นถูกส่งมาจากอินเดียใต้เพื่อใช้ประดับ มีการสร้างห้องบูชาหลัก และยอดโดมและแท่นบูชา
แห่งนีไ้ ด้รบั การสถานปนาให้เป็ นวัดเมื่อปี 1933
จากนั้นนาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ ป็ นวัดที่มีช่ือเสีย
อย่างมาก ทัง้ ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิส์ ิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิส์ ิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคน
ที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสาเร็จนั่นเอง วัดนีส้ ร้างขึน้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้ รกราก
อยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ นศูนย์กลางสาหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่ง
เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถ้ กู ระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริยอ์ ย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
แห่งนีก้ ลับไม่ได้รบั ความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นัน้ เลย ทาให้หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่องความศักดิส์ ิทธิ์ หรือปาฏิหาริย ์
จากนั้นเดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ท่ีสดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้
นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์
นาท่านขึน้ ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คูท่ ่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู้ ่ีมาเยือนสามารถ
มองเห็น สวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
โดยรอบ รวมค่าบัตร SUPERTREE
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OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็ นที่จดั แสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชืน้ Cloud Forest จะมีนา้ ตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุพ์ ืช
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ ไม้ดดั ยักษ์และปาล์มขวด
และพันธุไ์ ม้ในเขตป่ าดิบชืน้ มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ น
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ ลิฟต์ไปชัน้ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมา
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ
จนถึงชัน้ ล่างที่เป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟ้งุ กระจายไปทัง้ โดม
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน่ ร้านนีเ้ ริ่มต้นตานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี
จากนัน้ นาท่านสู่ย่านคลากคีย ์ (Clarke Quay) เป็ นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่นา้ สิงคโปร์ ซึ่งได้รบั ความนิยมทัง้ สาหรับ
ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนีเ้ ต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็ น
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พิเศษตัง้ แต่ชว่ งเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตัง้ อยูใ่ นย่านคลากคีย ์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีท้ ่านยังสามารถเปิ ดประสบการณ์
กับการเดินทางแสน นั่ งเรือ แบบคลาสสิ ค โบราณที่เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ข องประเทศสิงคโปร์ หรื อ ที่เ รี ยกว่ า Bumboat
ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่ นา้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge,
อาคารรูปเรือ มารีนา่ เบย์ แซนด์ เป็ นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ ยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD
หรือ 625 บาท)

จากนัน้ เดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ ที่ดา้ นในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็ นสระว่ายนา้
(ไม่รวมค่าขึน้ ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนา้ ที่ใหญ่ท่ีสดุ ใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonder Full Light
การแสดงนี ้ จัดขึน้ ที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็ นลานที่น่งั หันหน้าออกทางอ่าว Marina

โรงแรมที่พัก IBIS NOVENA HOTEL // IBIS BENCOOLEN HOTEL // VALUE HOTEL THOMSONระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า
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เลือกเทีย่ วตาม Option ทีต่ ้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

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

***ไม่ มีรถและไกด์ บริกำร***
**อิสระท่ องเที่ยวตำมอัธยำศัย รับแผนที่และสอบถำมข้ อมูลกำรเดินทำงจำกหัวหน้ ำทัวร์ **
**********************************************************

สาหรับ Option B  (B/-/-)
FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center - ช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด
***มีรถและไกด์ บริกำร***
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นาคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรู ป
เช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ
เดิ น เล่ น บริ เ วณสวนสาธารณะที่ เ ป็ นป้ อ มปื นเก่ า สมั ย
สงครามโลก

นาท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน -ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิรฟ์ อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงร้านช้อปปิ ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุ ของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็น
โตซ่า ให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
นาท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่
รู จ้ บ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึ ง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่นที่
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่
เวลาเปิ ดทาการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 - 19:00 น
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ ป็ นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้อง
เล่นเต้นรามีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดัง
ต่างๆ
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จาลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุก
ท่านได้สมั ผัส ให้อารมณ์ความเป็ นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ ด้นาตัวการ์ตนู ที่เด็ก ชื่นชอบมา
ไว้ดว้ ย
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ ป็ นโซนที่ดลู า้ สมัยมากๆ เป็ นโซน
เครื่ อ งเล่น สุด มัน ส์ท่ี เ น้น การผจญภัย และมี ค วามหวาดเสี ย วสุด ๆ ไฮไลท์ก็ คื อ
TRANSFORMERS The Ride เป็ นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น
และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลงั กา หวาดเสียวไปสุดๆ
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โซนที4่ เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็ นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ตอ้ งคาสาป เครื่องเล่นชนิดนีม้ ีช่ือว่า Revenge of
the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจีบ้
ตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
โซนที5่ โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ นั้ เป็ นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบับหนัง Jurassic Park
โซนที6่ ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ ะได้พบกับตัวการ์ตนู แอ
นิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตนู 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนีพ้ าไปผจญ
ภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็ น
ทองคาอันลา้ และยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย
โซนที7่ มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์นอ้ ยใหญ่จาก
ตัวการ์ตนู ที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวั เด่นๆอยู่ 4
ตัว หลั ก เครื่ อ งเล่ น ในโซนนี ้ท่ี ไ ม่ ค วรพลาดเลยก็ คื อ ล่ อ งเรื อ เดิ น ไปในเกาะ
มาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จ ะมาสร้างรอยยิม้ และเสียงหัวเราะให้กับ
ทุกท่านที่ได้ลอ่ งเรือเข้าไปชม
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea.
Aquarium (โปรดแจ้งและชาระค่าบัตร
ก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ ใหญ่ 1,000
บาท / เด็ก อายุต่ากว่ า 12ปี ราคา 800
บาท) S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์
สั ต ว์ น้ า เปิ ดใหม่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกกั บ
Marine Life Park จัดอันดับให้เป็ นอควา
เรียมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูก
ออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้นา้ สามารถบรรจุนา้ เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นา้ กว่า
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
เวลาเปิ ดทาการ : เวลาเปิ ดทาการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิ ดวันศุกร์ - อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.
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นาท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิมอาหาร
ที่หลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหัวหน้าทัวร์ชว่ ยอานวยความสะดวก)
- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh
- ติม่ ซา Dim Sum
- คายาโทส Kaya Toast
- หมี่ผัด Char Kway Teow
- ลักซา Laksa
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake
- นา้ แข็งใส หรือ Ice Kachang
- ปูผัดพริก Chilli Crab
- นาซี เลมัก Nasi Lemak
- สะเต๊ะ Satay
หลังอาหารค่ารถโค้ชนาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุน่ ใหม่ลา่ สุด จะถูกนามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตงั้ อยูบ่ นถนนสายนีเ้ ป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีทา่ เรือและเรือสินค้าทุกลาจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของ
สิงคโปร์นีเ้ สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้วา่ เป็ นแหล่งช็อปปิ ้งระดับโลก เพราะว่ามีศนู ย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ ดีมากมาย
ตัง้ อยูเ่ รียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

***(อิสระ อาหารเทีย่ งและอาหารค่าเพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ วสวนสนุกและการช้อปปิ้ ง)***
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมเพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม

วัดพระเขีย้ วแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว ของพระพุทธเจ้า
วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ ร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทัง้ หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ ล่างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็ น
พิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม และ
ใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศลิ ปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
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นาท่านชมหนึ่งในชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ก็คือ Kampong Gelam
(กัมโปงกลาม) ซึ่งเป็ นย่านที่ประเพณีดงั้ เดิมและไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว ชุมชนแห่งนีม้ ีประวัตศิ าสตร์ยอ้ นหลังไปถึงช่วงอาณานิคมของสิงคโปร์ ซึ่ง
เป็ นยุคที่ เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิ ลส์ จัดสรรพืน้ ที่ให้แก่ชุมชนชาวมาเลย์ อาหรับ
และบูกิส นับตัง้ แต่นนั้ มา พืน้ ที่แห่งนีก้ ็ได้พัฒนากลายมาเป็ นสถานที่ท่ีน่าดึงดูดใจ
สาหรับนักเดินทางที่ทนั สมัยและมีเอกลักษณ์ ผูค้ ลั่งไคล้ในวัฒนธรรม
แวะชมย่ า นลิ ต เติ้ล อิ น เดี ย
ในปั จ จุ บัน เป็ นหนึ่ ง ย่ า นที่ มี
สีสนั มากที่สดุ ในสิงคโปร์ หาก
คุ ณ เ ดิ น ไ ป ต า ม ถ น น
Serangoon และถนนสาย
อื่นๆ ในย่านนี ้ คุณจะพบเห็นศาสนสถานหลายแห่ง ทัง้ วัดฮินดูและวัด
จี น มัส ยิ ด และโบสถ์ต่า งๆ ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง การผสมผสานของ
วัฒนธรรม พร้อมแวะถ่ายรูป STREET ART โพสท่า”คังคุไบ” สวยๆ ลง
IG ของท่าน
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้ อยู่ใจกลางท่าอากาศยาน
ชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็ นทัง้
ศูน ย์ก ลางแห่ ง การบิ น การช้อ ปปิ ้ ง และการพัก ผ่ อ นอย่ า งแท้จ ริ ง ซึ่ ง โดดเด่น ด้ว ยงานสถาปั ต ยกรรมล ้า สมัย ในแบบ
สถาปั ตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่ม ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่ อดัง อย่าง Safdie
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอร์มินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ ที่ทงั้ หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นชัน้ เหนือพืน้ ดิน 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลังการด้วยนา้ ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนา้ ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่ อ่งนา้ วนขนาดใหญ่ดา้ นล่าง
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เอกสารทีใ่ ช้เดินทางกลับประเทศไทย (สาหรับชาวต่างชาติ) ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)
14.10 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทีย่ วบินที่ VZ621
15.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมื่อเดินทางถึงไทย

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี
การปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มคี ่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

**สาคัญมาก **
 กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวร์ทราบก่อนลงทะเบียน
 หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน
อ ัตราค่าบริการพ ักห้องละ2-3 ท่าน **ราคารวมนา้ หน ักกระเป๋าแล้ว**
**สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิม่ 1,000 บาท**
วันทีเ่ ดินทาง
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว)

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
Option A
FREEDAY

Option B
FULLBOARD

13,999. -

15,999.-

ทารกอายุต่า
กว่า 2 ปี

พักเดีย่ ว

3,000. -

4,900. -
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วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) บัส1

12,999. -

14,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) บัส2

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 05-07 สิงหาคม 2565

11,999. -

13,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 06-08 สิงหาคม 2565(Promotion)

10,999. -

12,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว)

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565

11,999. -

13,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565

11,999. -

13,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565

11,999. -

13,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565

11,999. -

13,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 02-04 กันยายน 2565 (Promotion)

11,499.-

13,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 03-05 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 09-11 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 10-12 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 16-18 กันยายน 2565 (Promotion)

11,499. -

13,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 17-19 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 23-25 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 24-26 กันยายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 07-09 ตุลาคม 2565

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 08-10 ตุลาคม 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2

14,999. -

16,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2

14,999. -

16,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-
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วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 04-06 พฤศจิกายน 2565

12,499. -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 03-05 ธันวาคม 2565

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565

12,499 -

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566

14,999.-

16,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566

14,999.-

16,999.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 01-03 มกราคม 2566

13,999. -

15,999.-

3,000. -

4,900.-

วันที่ 06-08 มกราคม 2566(Promotion)

11,499. -

13,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 13-15 มกราคม 2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 20-22 มกราคม 2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 27-29 มกราคม 2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 03-05 กุมภาพันธ์ 2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 10-12 มีนาคม2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -

วันที่ 17-19 มีนาคม2566

12,499.-

14,499.-

3,000. -

4,900. -
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 2 ในห้อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 3 ในห้อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง
มีต๋วั เครื่องบินแล้วจอยแลนด์

ราคาเท่าผู้ใหญ่
ลดราคา 600 บาท
ลดราคา 300 บาท
ลดราคา 3,000 บาท

เงือ่ นไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทากรุ๊ปเหมา กรุ ณาติดต่อผ่าน AGENCY
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 11,499.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่ องทัวร์ / ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
รายละเอียดเพิม่ เติมสาหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์
- เด็กอายุ 12 ปี และต่ากว่า ที่ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด จะได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้าสูส่ ิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับ
ผูป้ กครองที่ได้รบั การฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านัน้ โดยเด็กไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ตอ้ งลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผูใ้ หญ่
- เด็กต่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้ งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี
อัตรานีร้ วม
 รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. + สัมภาระถือขึน้ เครื่อง 7 กก.
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีนา้ มันตามรายการ ชัน้ ประหยัด ไป/กลับตามกาหนดการของคณะทัวร์
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ ระหว่างวัน
เดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป
หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่ เติมในกรณีทที่ ่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อน
ตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทีโ่ รงพยาบาลเท่านั้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
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 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี ก ณ ที่จา่ ย 3%
เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
วัคซีนทีป่ ระเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ
(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_nCoV19)

2

24 days

Serum Institute
of India

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

2

Janssen

Ad26.COV2.S

1

NA

Sinopharm

SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell),

2

14 days
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Name of Vaccine

Dose(s)
Required

Minimum Interval
between Doses

Inactivated (InCoV)
Sinovac

COVID-19 Vaccine (Vero Cell),
Inactivated/CoronavacTM

2

14 days

Covaxin

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

2

24 days

2

17 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®

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL
vaccines
เงือ่ นไขการจองทัวร์
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่
สิงคโปร์เป็ นแบบเหมาจ่าย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด
ๆ ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั
ท่าน
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2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
หมายเหตุ
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจานวน
 หากมีเ หตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิง ตาม พรบ. ธุ รกิจ นาเที่ ยว หัก
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลกู ค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ ตอน ใน
บางครัง้ โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจานวนลูกค้า เช่น
Request สาหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็ นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
Request สาหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็ น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมี สิ ทธิ์ ท่ี จ ะเปลี่ ยนแปลงหรื อสับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ี จ ะเลื่ อนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ น
การชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่างๆ
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 บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ

