บิ น ด้ว ยสายการบิ น เวีย ตเจ็ท (VZ) : ขึนเครืองทีท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ (BKK)

VZ620
VZ621

BKK(สุว รรณภูมิ ) – SIN(ชางกี)
SIN(ชางกี) – BKK(สุว รรณภูมิ )

09.45 – 13.10
14.10 – 15.30

**ไม่ร วมนําหนัก กระเป๋ าสํา หรับ โหลดใต้ท้อ งเครือง แต่ถือ ขึนเครืองบิน ได้น ําหนัก ไม่เกิ น D ก.ก.**
**อาจจะมีก ารเปลียนแปลงไฟล์ท ขึนอยู่ก บั สายการบิน **

UPDATE 09 JUN 2022

มาตรการเดิ น ทางประเทศสิ งคโปร์
** รับเฉพาะลูกค้าทีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย – !" วันก่อนการเดินทาง(ตามเงือนไขของประเทศสิงคโปร์)
-เด็ก อายุ GH ปี และตํากว่า ทีไม่ได้ร บั การฉี ด วัค ซี น โควิ ด ไม่ต ้อ งมีผ ลตรวจหาเชือโควิ ด เมือเดิ น ทางมา
พร้อ มกับ ผู้ป กครองที ได้ ร บั การฉี ดวัค ซี น โควิ ด แล้ว เท่ า นั นโดยเด็ก ไม่ต ้ อ งกัก ตัว และไม่ ต ้ อ งลงทะเบีย นเดิ น
ทางเข้า สิ งคโปร์
- เด็ก ตํากว่ า Hปี ไม่ ต ้ อ งตรวจหาเชื อโควิ ด ก่ อ นเดิ น ทางออ กจากประเทศไทยและไม่ ต ้ อ งตรวจเมื อ
เดิ น ทางถึงสนามบิน ชางกีป ระเทศสิ งคโปร์
** เอกสารสํา หรับ การเดิ น ทางเข้า ประเทศสิ งคโปร์
.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทําการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทสาธารณสุ
ี
ขจังหวัด) ลูก ค้า จัด เตรีย มเอง
!.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน ! ชม.ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ SG Arrival Card บริ ษทั ทัว ร์จ ดั เตรีย ม
ให้
** เอกสารสํา หรับ การเดิ น ทางกล บั ประเทศไทย
1.ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS บริ ษทั ทัว ร์จ ดั เตรีย มให้

DAY1 กรุงเทพฯ(สุว รรณภูมิ ) – ท่า อากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อ น – MARINA BAY SAND – สะพาน
เกลีย ว HELIX – อุโมงค์ต ้น ไม้ – GARDEN BY THE BAY
( –
/–/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชันJ " เคาน์ เ ตอร์ส ายการบิ น เวีย ตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที
ของบริษท
ั ฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณ าเผือเวลาในการเดิ น ทางมายัง สนามบิ น เนื องจากต้ อ งใช้ เ วลาใน
การเช็ค อิ น สายการบิน จะปิ ดให้ท าํ การเช็ค อิ น ก่อ นเวลาบิ น ประมาณ G ชัวโมง*
09.45 ออกเดินทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติ ช างกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ น เวีย ตเจ็ท (VZ) เทียวบินที
VZ620 ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง 30 นาที
**อาจจะมีก ารเปลียนแปลงไฟล์ท ขึนอยู่ก บั สายการบิ น **
**ไม่ร วมนําหนัก กระเป๋ าสํา หรับ โหลดใต้ท้อ งเครือง แต่ถือ ขึนเครืองบิน ได้น ําหนัก ไม่เกิ น D ก.ก. **
07.00

นําหนัก กระเป๋ าทีได้ร บั
Gd กิ โลกร มั
Hf กิ โลกร มั

ราคาต่อ ขา(บาท)
800
850

13.10 เดินทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติ ช างกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถินเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
จากนันJ นํ าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อ น (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั Jนครึง
สิงโตครึงปลานีJหนั หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพทีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น“โรงละครเอสเพล
นาท”ซึงโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึงไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูป ณ ทีแห่งนีJทุก
คน
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จากนันJ เดินทางเข้าเยียมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ V ดาว โดยพืJนทีด้านในประกอบไปด้ว ย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพธิ ภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที
เป็ นสระว่ายนํJ าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึนJ ลิฟท์ไปทีชันJ X ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที
จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่ร วมค่า ขึนชมจุด ชมวิ ว
SAND SKY PARK57)

นําท่านเดินทางสู่ ถ่า ยรุป สะพานเกลีย วเฮลิ ก ซ์ (HELIX BRIDGE) เป็ นสะพานทีมีรูปทรงทันสมัยและสวยงาม
ทีสุดสะพานหนึงของประเทศสิงคโปร์อยู่ทอ่ี าวมาริน่าเป็ นสะพานทีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที
อืนๆแล้วยังมีความน่ าสนใจตังJ แต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กทีมีลกั ษณะเป็ นท่อ 2 อันทีจะ
หมุนพันกันไปเรือยๆตามความยาวของสะพานทีเอาแนวคิด มากจากรูป แบบของดีเอ็นเอ ซึงนอกจากความ
สวยงามแล้วยังช่วยเรืองการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย
นําท่านเดินทางสู่ การ์เด้น ส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทตัี งJ อยู่บน
พืJน ทีกว่ า ล้า นตารางเมตรของอ่ า วมารีน่ า เบย์ ประเทศสิง คโปร์ ใช้ง บประมาณในการสร้า งสูง ถึง ,035
ล้านดอลล่าร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ !",``` ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิงปลูกสร้างทีมีความโดดเด่น
สวยงามแล้วก็ยงั เป็ นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใหญ่ทสุี ดบนเกาะสิงคโปร์ ให้
ท่านได้ชนชมกั
ื
บ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนีJยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชือมต่อกับ Super tree คู่ทมีี ความสูง
เข้า ด้ว ยกัน มีไ ว้สํา หรับ ให้ผู้ทีมาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุ ม สูง ขึJน X` เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือน
หลัก ๆ ซึงแบ่ ง โดยอุ ณ หภู มิทีต้ น ไม้ต้ อ งการ ดัง นีJ Flower Dome (ชีว ภาพแบบแห้ง เย็น ) และCloud Forest
(ชีวภาพแบบชืนJ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่ร วมค่า บัต รเข้า โดมและ SUPER TREE)
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อ ตั ราค่า บริ ก ารเข้า ชมโดมภายใน
คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)
**ค่า เข้า สองโดม Hf SGD**
ภายในประกอบไปด้วยน้t าตก ทางเดินลอยฟ้ า ธารนํJ า
และต้ น ไม้ น านาชนิ ด และพัน ธุ์ ไ ม้ ใ นเขตป่ าดิ บ ชืJ น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะเดิน
ขึนJ ลิฟต์ไปชันJ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชันJ ล่างทีเป็ น
ป่ าหมอกสวยงามมาก
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)
**ค่า เข้า สองโดม Hf SGD**
เป็ นหนึงใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนีJ ซึงได้รบั การ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ทสุี ดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนีJจะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่
ข้างในจะเปิ ดแอร์ เย็นสบาย ต้นไม้ภายในนีJจะเน้นแบบ
ทีอยู่ในสภาพเย็นและแห้ง มีดอกไม้หลากประเภทให้
ชม นอกจากนีJต้นไม้และดอกไม้ในหลายส่วนจะมีการ
สลับผลัดเปลียนกันมาปลูกตามฤดูกาลต่างๆ ด้วย
SUPER TREE (SUPER TREE)
**ค่า ขึน SKY WALK 8 SGD**
ทางเดิน SKY WALK ทีเดิน เชือมละหว่ า งต้ น Super
Tree เป็ นท่านได้สมั ผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor

UPDATE 09 JUN 2022

นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต ้น ไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตังJ อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจ
กลาง เมือง มีความร่มรืนมากๆ จากทีนักท่องเทียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนีJ และรีววิ ในอินเทอร์เน็ต
มากมายๆ
จึงทําให้ ทีนีเป็ นสถานที ทีมีชอเสี
ื ยงทีทุกคนอยากไปเยือน

คํา
รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูตม้ ยาจีนทีเป็ นอาหารตํารับของ
ประเทศ สิงคโปร์ อาหารท้องถินร้านนีJเริมต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิ ดมานานกว่า X` ปี

นํา ทุก ท่า นเข้า สู่ทีพัก PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระด บั 3 ดาวหรือ เทีย บเท่า

DAY2 FREE DAY อิ ส ระท่อ งเทียวตามอ ธั ยาศ ยั
เช้า

(B/–/–)

รับ ประทานอาหาร ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
อิ ส ระท่อ งเทียวตามอัธ ยาศ ยั ไม่ม ีร ถ/อาหารและไกด์บ ริ ก าร (หัว หน้ า ทัว ร์ใ ห้ค าํ แนะนําในการท่อ งเทียว)
แนะนํ า กิ จ กรรมที น่ า สนใจ : สวนสนุก ยูนิ เวอร์แ ซล สตูดิ โอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็ นสวนสนุ กระดับ
โลกทีสร้างขึJนโดยบริษท
ั เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึงในหกสตูดโิ อผู้ผลิตภาพยนตร์ราย
ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุ กจะมีเครืองเล่นและโชว์ต่างๆทีมาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชัน
ชือดังหลายเรือง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า
MADAGASCAR, เซซามี สตรีท SESAME STREET และเรืองอืนๆ ซึงทําให้เราได้ผจญภัยบนเครืองเล่นต่างๆที
มีธมี ของหนังแอนิเมชันจนรูส้ กึ เหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ โดยจะแบ่งออกเป็ น โซน ประกอบด้วย
HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แ ล ะ
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MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครืองเล่นทีธีมทีแตกต่างกันไป (ไม่ร วมบัต รเข้า สวนสนุก ราคาประมาณ
100 SGD ต่อ G ท่า น)
**สวนสนุก Universal ประกาศว่า ในเดือ น พฤษภาคม – มิ ถนุ ายน 2565 จะเปิ ดแค่ วัน พฤหัส – อาทิ ต ย์
เท่า นัน ** (หล งั จากเดือ นมิ ถนุ ายน Hdrd ต้อ งเช็ค อีก ครัง)
ชิง ช้ า สวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิ ง ค โปร์ ฟล ายเอ อ ร์) ชิง ช้ า
สวรรค์ชมวิวขนาดใหญ่ทตัี งJ อยู่ท่ามกลางตึกระฟ้ า เป็ นอีกหนึงสถานที
ท่องเทียวทีเหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ สุดตระการตาของสิงคโปร์ สูง
จากพืนJ ดิน VX เมตร เท่าๆ กับตึก "! ชันJ และตรงตําแหน่ งนีJเองคุณ
จะมองเห็นวิวทิวทัศน์เบือJ งล่างทีสวยงามน่าทึง (ค่าขึนJ •• SGD)
สักการะเจ้าแม่กวนอิมที GUAM IM TEMPLE วัดเก่าแก่ และศักดิ €สิทธิ €
ทีสุดของสิงคโปร์ซงเป็
ึ นทีเคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพือเป็ นสิรมิ งคล
แก่ทุกท่าน ทีวัดนีJทุกท่านสามารถเสียงเซียมซี เพือพยากรณ์ดวงชะตา

ช้อปปิJ งทีถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยทีถูกใจ
พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดโี อและ
ของเล่ น เด็ก บริเ วณย่ า น ช้อ ปปิJ ง ORCHARD ROADถนนทีทุ ก ๆคน
ทีมาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซืJอสินค้า BRAND NAME ยีห้อต่างๆทังJ
สองฝั งถนน ในห้างชือดังต่างๆมากมาย
ล่องเรือไปบนแม่นJําสิงคโปร์ที ย่า น CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บ้านเมืองบนทังJ สองฝั งของแม่นJํ า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ
มาริน่า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นทีนีจะกลายเป็ นแหล่ง รวมร้า นอาหาร
ร้า นนั งชิล และมีเ ครืองเล่ น สนุ ก ๆ ท้า ทายความกล้า อย่ า ง G-MAX
REVERSE BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย
ส ว น NATIONAL ORCHID GARDEN เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
SINGAPORE BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของ
สิง คโปร์ ตังJ อยู่ ไ ม่ ห่ า งจากตัว เมือ งนั ก ภายในสวนเป็ นทีจัด แสดง
กล้วยไม้ถงึ V`,``` ต้น ,``` สายพันธุ์ นํามาตกแต่งเป็ นซุ้มทางเดิน
ประตู และนํJ าตก นอกจากนีJก็ยงั มีโซนทีน่ าสนใจอืนๆ เช่น GINGER
GARDEN, SWAN LAKE และสวนสนุ กทีสอดแทรกความรู้ทีน่ าสนใจ
เกียวกับธรรมชาติเอาไว้ดว้ ย

UPDATE 09 JUN 2022

KEPPEL BAY ทีตังJ ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก
สูง ระฟ้ า สุ ด ลํJ า อีก แห่ ง หนึ งของสิง คโปร์ รอบๆ ก็จะมีเ ส้น ทางศึก ษา
ธรรมชาติเลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็ น
จุ ด ชมวิว พระอาทิต ย์ต กดิน ทีสวยมากๆ อีก ด้ว ย ใครทีกํ า ลัง มองหา
สถานทีเดินเล่น พักผ่อน ออกกําลังกายกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศ
ชิลๆ
นํ าพุ แ ห่ ง ค วาม ม ังค ัง หรื อ FOUNTAIN OF WEALTH ตั งJ อยู่ ต รง
กึงกลางของ กลุ่มอาคารซันเทค ซิตJี (SUNTEC CITY) ทีเชือว่าเป็ นจุด
ทีมีฮ วงจุ้ย ทีดีทีสุ ด ในโลก ซึงตํ า แหน่ ง ของนํJ า พุก็เชือว่ า เป็ น ศูน ย์รวม
พลัง งานด้า นบวกในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ของชีว ิต จึง กลายเป็ น ทีมาของชือ
"FOUNTAIN OF WEALTH" นั นเองค่ ะ และเนื องจากมี ดี ไ ซน์ เ ท่ ๆ
ประดับด้วยแสงสีในยามคําคืน จึงมีผู้คนมากมายอยากไปรับพลังบวก
และชมแสงสีของนํJาพุดว้ ยเช่นกัน
นํา ทุก ท่า นเข้า สู่ทีพัก PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระด บั 3 ดาวหรือ เทีย บเท่า

DAY3 วัด พระเขี ยวแก้ ว – THE JEWEL CHANGI – ท่ า อากาศยานชางกี – กรุง เทพฯ(สุว รรณภูมิ )
(B/–/–)
เช้า

รับ ประทานอาหาร ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางสู่ วัด พระเขี ยวแก้ ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็ นวัด ชือดัง ในประเทศ
สิง คโปร์ สร้ า งขึJน ด้ ว ยงบประมาณ X ล้ า นดอลลาร์ ส ิง คโปร์ หรือ ประมาณ ,„ X ล้ า นบาท ใช้ รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจาก
ทิเบต ซึงมีการประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุในส่วนของฟั นหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทชัี นJ บนสุดของ
วัด ได้ร ับ การออกแบบและวางแนวคิด โดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ทีดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้า อาวาสของวัด
ประกอบกับ ความช่ ว ยเหลือของทีปรึกษาทังJ ในประเทศและต่า งประเทศ จนกลายเป็ น วัด สํา คัญ และสถานที
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงในปั จจุบนั
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ก่อนกลับนํ าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็ นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณ
ส่ว นติด กับ ท่ า อากาศยานชางกีส ิง คโปร์ ถู ก ออกแบบมาให้เ ป็ น โดมกระจกขนาดใหญ่ มีพJืน ทีทังJ หมดราว ๆ
•",``` ตารางเมตร แบ่งเป็ นชันJ เหนือพืนJ ดิน X ชันJ และชันJ ใต้ดนิ X ชันJ สามารถเชือมต่อไปยังเทอร์มนิ อล -•
ได้ โดยจุดกึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย นํJาตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว "` เมตร จะมีนJําไหลพรัง
พรูลงมาจากเพดาน สูแ่ อ่งนํJานขนาดใหญ่ดา้ นล่าง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่า อากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์
14.10 ออกเดินทางสู่ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ โดย สายการบิ น เวีย ตเจ็ท (VZ) เทียวบินที VZ621 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง !` นาที
**อาจจะมีก ารเปลียนแปลงไฟล์ท ขึนอยู่ก บั สายการบิ น **
**ไม่ร วมนําหนัก กระเป๋ าสํา หรับ โหลดใต้ท้อ งเครือง แต่ถือ ขึนเครืองบิน ได้น ําหนัก ไม่เกิ น D ก.ก. **

นําหนัก กระเป๋ าทีได้ร บั
Gd กิ โลกร มั
Hf กิ โลกร มั

ราคาต่อ ขา(บาท)
800
850

15.30 เดินทางถึง ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
อ ตั ราค่า บริ ก าร
กํา หนดการเดิ น ทาง
HH – Hw พฤษภาคม Hdrd

ผู้ใ หญ่ ห้อ งละ

พัก เดียว

H-v ท่า น อ ตั ราท่า นละ

เพิ มอ ตั รา ท่า นละ

9,999

4,500
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Hy – vG พฤษภาคม Hdrd

11,999

4,500

GH – Gw มิ ถนุ ายน Hdrd

11,999

4,500

Gy – HG มิ ถนุ ายน Hdrd

11,999

4,500

Hr – Hz มิ ถนุ ายน Hdrd

11,999

4,500

fv – fd กรกฎาคม Hdrd

11,999

4,500

Gf – GH กรกฎาคม Hdrd

11,999

4,500

Hw – Hr กรกฎาคม Hdrd

11,999

4,500

fD – fy สิ งหาคม Hdrd

11,999

4,500

HG – Hv สิ งหาคม Hdrd

11,999

4,500

Hz – vf สิ งหาคม Hdrd

11,999

4,500

fw – fr กัน ยายน Hdrd

11,999

4,500

GG – Gv กัน ยายน Hdrd

11,999

4,500

Gz – Hf กัน ยายน Hdrd

11,999

4,500

Hd – HD กัน ยายน Hdrd

11,999

4,500

** อัต รานี ยังไม่ร วมค่า ทิ ป พนัก งานขับ รถ หัว หน้ า ทัว ร์ และ ม คั คุเทศก์ท้อ งถิ น ตามธรรมเนี ย ม 50 SGD ต่อ ทริ ป
ต่อ ลูก ค้า ผู้เดิ น ทาง G ท่า น รวมไปถึงเด็ก ยกเว้น เด็ก อายุไม่ถึง H ปี ณ วัน เดิ น ทางกล บั (Infant) ทังนี ท่า น
สามารถให้ม ากกว่า นี ได้ต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่า น โดยส่ว นนี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ~ ใน
การเรีย กเก็บ ก่อ นเดิ น ทางทุก ท่า น ทีสนามบิ น ในวัน เช็ค อิ น **
** ราคาเด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน เดิ น ทางกล บั (Infant) ท่า นละ d,yff บาท **
(ไม่ม ีทีนังบนเครืองบิ น และไม่ม ีเตีย ง)
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ข้อ สํา ค ญ
ั
-

-

-

ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า X คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางหรือ มีก ารเปลียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ท ราบล่ว งหน้ า D วัน ก่อ นการเดิ น ทาง
หากมีส ถานที ร้า นค้า ทีไม่ส ามารถเปิ ดให้บ ริ ก ารได้ภายหล งั โปรแกรมอาจมีก ารเปลียนแปลงได้ต าม
ความเหมาะสม โดยไม่แ จ้งให้ท ราบล่ว งหน้ า โดยส่ว นนี ทางบริ ษทั จะคํา นึ ง ถึงประโยชน์ ข องลูก ค้า เป็ น
สํา ค ญ
ั หากกรณี ทีจํา เป็ นจะต้อ งมีค ่า ใช้จ ่า ยเพิ ม ทางบริ ษทั จะแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้ า
เงื อนไขและข้ อ จํา กัด ในการเดิ น ทาง อาจจะมี ก ารเปลี ยนแปลงได้ โดยเป็ นไปตามนโยบาลขอ งทาง
รัฐ บาล ทังนี นัก ท่อ งเทียวจะต้อ งมีค วามพร้อ มทีจะทํา ตามเงือนไขต่า งๆ เช่น การฉี ด วัค ซีน การตรวจหา
เชือโควิ ด -Gy และการลงทะเบีย นต่า งๆ ตามนโยบายของแต่ล ะประเทศและสายการบิ น
ในกรณี ทีลูก ค้า เคยเดิ น ทางเข้า ประเทศสิ ง คโปร์ม าแล้ว และมีก ารเปลียนชือ-นามสกุล ก่อ นการเดิ น ทาง
ครังนี ลูก ค้า จะต้อ งนํา เอกสารการเปลียนชือ-นามสกุล ฉบับ จริ ง รวมทังหนัง สือ เดิ น ทางเล่ม ก่อ นเปลียน
ชื อ-นามสกุล ส่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท หากลูก ค้ า ไม่แ จ้ง หรือ ไม่ส ่ ง เอกสารให้ ก บั ทางบริ ษ ัท และไม่ส ามารถเดิ น
ทางเข้า สิ งคโปร์ได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ~ ไม่ร บั ผิด ชอบใดๆ ทังนัน

อ ตั ราค่า บริ ก ารนี รวม
-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั †ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันJ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี นJํ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษท
ั ของสงวน
สิทธิ €ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนJ กับผูเ้ ดินทาง
ค่าธรรมเนียมการกระเป๋ าสัมภาระถือขึนJ เครืองบินได้นJําหนักไม่เกิน ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิJน แต่ทงั J นีJ
เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเทียวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก !-• ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั • ท่านจะเป็ นเตียงเสริม
ท่าน) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่
รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ ,```,``` บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่า เบียประกัน โควิ ด -Gy ในการเดิ น ทางท่อ งเทียว วงเงิ น ค่า รัก ษาพยาบาล 1.5 ล้า น(เงือนไขตามกรมธรรม์)

อ ตั ราค่า บริ ก ารนี ไม่ร วม
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-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สาํ หรับชาวต่างชาติ ทีไม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
ไม่รวมนํJาหนักโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือง และค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนJําหนักเกิน
กว่าทีสายการบินนันJ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังJ นีJขนJึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
ค่าภาษีนJํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั †วเครืองบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย •% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่ า ทิป พนัก งานขับ รถ หัว หน้ า ทัว ร์ และ มัค คุ เ ทศก์ท้อ งถิน ตามธรรมเนี ย ม 50 SGD ต่ อ ทริป ต่ อ ลู ก ค้า ผู้

-

เดิน ทาง ท่ า น รวมไปถึง เด็ก ยกเว้น เด็ก อายุ ไ ม่ ถึง ! ปี ณ วัน เดิน ทางกลับ (Infant) ทังJ นีJ ท่ า นสามารถให้
มากกว่านีJได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีJ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
ค่า ตรวจ ATK(มีใ บรับ รอง) ก่อ นเดิ น ทาง wz ชม.

-

โรงแรมกัก ตัว G คืน เพือรอผลตรวจ PCR(TEST&GO)

-

เงือนไขการจอง
-

-

-

กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย •` วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังJ ที ท่านละ X,``` บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง ! วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนีJ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา V.``
น. เท่านันJ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิท ธิ €ไปตามระบบ ตามลํ า ดับ เนื องจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีทีนังราคาพิเ ศษจํา นวนจํา กัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ~ เรีย กเก็บ ค่า บริ ก าร เต็ม จํา นวน เท่า นัน
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย !` วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ €ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ €ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึงก็ตาม
กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ X วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ €ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน ``%

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ น ทาง
-

ยกเลิก ก่ อ นการเดิน ทางตังJ แต่ •` วัน ขึJน ไป คืน เงิน ค่ า ทัว ร์โ ดยหัก ค่ าใช้จ่า ยทีเกิด ขึJน จริง *ในกรณี ทีวัน เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน "X วัน*
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง X-!‹ วัน คืนเงิน X`%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั †วเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า Xวัน ขอสงวนสิทธิ €ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังJ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่ส ามารถคืน เงิ น ได้ท ุก กรณี
-

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ค วามร บั ผิ ด ชอบใด ๆ ทังสิ นในกรณี ด งั ต่อ ไปนี
-

หากเกิด กรณี ค วามล่ า ช้า จากสายการบิน , การประท้ว ง, การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล, การปิ ดด่ า น,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท่
ี านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้ า ทีกรม
แรงงานทังJ จากไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ

-

หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือJ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

-

หากเกิด ทรัพ ย์ส ิน สูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บ ัติเ หตุ สูญ หายทีเกิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง

-

ตั †วเครืองบินเป็ นตั †วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้

-

หนัง สือ เดิน ทางต้อ งมีอ ายุ เ หลือ ใช้ง านอย่ า งน้ อ ย V เดือ น บริษัท ฯไม่ ร บั ผิด ชอบหากอายุ เ หลือ ไม่ ถึง และไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

เงือนไขสํา ค ญ
ั อืนๆ ทีควรทราบก่อ นการเดิ น ทาง
-

-

-

คณะจะสามารถออกเดิน ทางได้ต ามจํา เป็ น ต้อ งมีขJึน ตํ า อย่ า งน้ อ ย X ท่ า น หากตํ ากว่ า กํ า หนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีที
จะประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า เพือวางแผนการเดิน ทางใหม่ อีก ครังJ ทังJ นีJ ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุ ณ าติด ต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังJ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
กรณีทท่
ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั †วภายในประเทศ เช่น ตั †วเครืองบิน , ตั †วรถทัวร์ , ตั †วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังJ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
UPDATE 09 JUN 2022

-

-

-

-

-

-

ล่วงหน้า ทังJ นีJขนJึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านันJ สิงสําคัญ ท่าน
จําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย • ชัวโมง โดยในส่วนนีJหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนJ ใดๆทังJ สินJ
อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครังJ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนืJอสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย วันก่อนการเดินทาง หรือตังJ แต่ทีท่านเริมจองทัว ร์ เพือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพือ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ €ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิด
ขึนJ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงิน
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั †ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ €ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย • หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นJี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั †วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านันJ หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่
ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า V เดือน ณ วันกลับ
ฤดูห นาวในต่ า งประเทศ มีข้อ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืด เร็ว กว่ า ปกติ สีโมงเย็น ก็จะเริมมืด แล้ว สถานที
ท่องเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -! ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที
ท่องเทียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ €เปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีJทาง
บริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษท
ั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังJ นีJ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ € ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้ งการได้รบั
UPDATE 09 JUN 2022

-

-

-

-

บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ €ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังJ หมดแล้ว
กรณีทท่
ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ €ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึJนตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํJา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังJ สินJ
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ €ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันJ
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตั †วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตั †วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ €ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนJ
จริงทังJ หมด ซึงโดยส่วนใหญ่ต ั †วเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังJ นีJขJนึ อยู่กบั
กระบวนการและขันตอนของแต่
J
ละคณะ
เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั †ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ €ในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจทํ า ให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดียว (SINGLE) และห้อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้อ งพัก แบบ • ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันJ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ €การเก็บค่านํJามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนJ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ท
ิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังJ สิJนแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านันJ

-

บริษทั ขอสงวนสิทธิ € ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังJ สิJน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั

-

บริษทั ขอสงวนสิทธิ € ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังJ สินJ หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ €ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่านต้องการ
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-

รายการนีJเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครังJ หนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

*เมือท่า นชํา ระเงิ น ค่า ทัว ร์ใ ห้ก บั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือ ว่า ท่า นได้ย อมรับ เงือนไขข้อ ตกลงทังหมดนี
แล้ว *

** ขอขอบพระคุณ ทุก ท่า น ทีมอบความไว้ว างใจ ให้เราบริ ก าร **
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