SQ707
SQ714

BKK(สุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี)
12.15 – 15.40
SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภูมิ)
17.30 – 19.00
ไฟล์ทนี( เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2343 – มีนาคม 2344

**รวมนํ(าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครืBองไม่เกิ น 23 ก.ก. และถือขึน
( เครืBองบิ นได้นํ(าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
อาจจะมีการเปลีBยนแปลงไฟล์ทขึ(นอยู่กบ
ั สายการบิน
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มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
** รับเฉพาะลูกค้าทีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย – 24 วันก่อนการเดินทาง(ตามเงือนไขของประเทศสิงคโปร์)
** เอกสารสําหรับการเดิ นทางเข้าประเทศสิ งคโปร์
.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็ได้
(สามารถทําการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทสาธารณสุ
ี
ขจังหวัด) ลูกค้าจัดเตรียมเอง
D.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ SG Arrival Card (ICA)ไม่เกิน D ชม.ก่อนเดินทาง บริ ษท
ั ทัวร์จดั เตรียมให้

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพาน
เกลียว HELIX
(–/–/D)
09.00

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภูมิ ชันJ K เคาน์ เ ตอร์ส ายการบิ น สิ ง คโปร์แ อร์ไ ลน์ ( SQ) โดยมี
เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผืBอเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนืB องจากต้องใช้ เวลา
ในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาํ การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ ^ ชั Bวโมง*
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ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เทียวบิน
ที SQ707 ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง 30 นาที
**อาจจะมีการเปลีBยนแปลงไฟล์ทขึ(นอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมนํ(าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครืBองไม่เกิ น 23 ก.ก.ถือขึน
( เครือB งบินได้นํ(าหนักไม่เกิ น _ ก.ก. **
15.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถินเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
ั J งสิงโตครึงปลา
นําท่านถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปนครึ
นีJหนั หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพทีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น“โรงละครเอสเพลนาท
12.15

นําท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทตัี งJ อยู่บนพืนJ ที
กว่า ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง ,VWX ล้านดอลล่าร์
สิงคโปร์ หรือประมาณ DK,VVV ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิงปลูกสร้างทีมีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยงั
เป็ น สัญญลักษณ์ ของประเทศสิง คโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใหญ่ทีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชนชมกั
ื
บ
ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติส ิง คโปร์ นอกจากนีJ ย งั มีท างเดิน ลอยฟ้ าเชือมต่อกับ Super tree คู่ทีมีค วามสูงเข้า ด้ว ยกัน มีไ ว้
สําหรับให้ผท
ู้ มาเยื
ี
อนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึนJ XV เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึงแบ่งโดยอุณหภูมทิ ี
ต้นไม้ตอ้ งการ ดังนีJ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืJนเย็น) และยังมีสวนธีม
ต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE)
** หากท่ านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริ ษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย _-^e วันก่อนเดิ นทาง **
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อัตราค่าบริ การเข้าชมโดมภายใน
**ค่าเข้าชมรวมสองโดมจะปรับราคาขึน
( ตัง( แต่ 2f ต.ค.เป็ นต้นไป**
ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ h3 SGD , เด็กอายุตาํB กว่า ^^ ปี ราคาท่ านละ j3 SGD

คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)
ภายในประกอบไปด้วยน้n าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารนํJ า
และต้ น ไม้ น านาชนิ ด และพัน ธุ์ ไ ม้ ใ นเขตป่ า ดิ บ ชืJ น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นปา่ หมอกสวยงามมาก

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)
เป็ นหนึงใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนีJ ซึงได้รบั การ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ทสุี ดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนีJจะมีตน้ ไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่
ข้างในจะเปิ ดแอร์ เย็นสบาย

SUPER TREE (SUPER TREE)
**ค่าขึน
( SKY WALK 8 SGD**
(ไม่มีจองล่วงหน้ า ซื(อหน้ างานเท่ านัน
( )
ทางเดิน SKY WALK ทีเดินเชือมละหว่างต้น Super
Tree เป็ นท่านได้สมั ผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor
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นําท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิ กซ์ (HELIX BRIDGE) เป็ นสะพานทีมีรปู ทรงทันสมัยและสวยงามทีสุด
สะพานหนึงของประเทศสิงคโปร์อยูท
่ อ่ี าวมาริน่าเป็ นสะพานทีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนทีอืนๆแล้ว
ยังมีความน่ าสนใจตังJ แต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กทีมีลกั ษณะเป็ นท่อ 2 อันทีจะหมุนพันกันไป
เรือยๆตามความยาวของสะพานทีเอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึงนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรือง
การออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย

คําB

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูตม้ ยาจีนทีเป็ นอาหารตํารับของประเทศ
สิงคโปร์ อาหารท้องถินร้านนีJเริมต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิ ดมานานกว่า XV ปี

นําทุกท่านเข้าสู่ทีBพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
***** เนืB องจากห้องพัก 3 ท่าน(TRP) มีจาํ นวนจํากัด หากลูกค้าต้ องการพักห้อง 3 ท่ าน (TRP) จะต้ องทําการเช็คห้ อง
ณ วันทีBจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องทําการชําระเงิ นค่าพักเดีBยว เป็ นจํานวนเงิ น 4,500 บาท *******

DAY2 FREE DAY อิ สระท่องเทีB ยวตามอัธยาศัย
เช้า

(B/–/–)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่ องเทีBยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร และไกด์ให้บริ การ (หัวหน้ าทัวร์ให้คาํ แนะนํ าในการท่องเทีBยว)
** หากท่ านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริ ษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย _-^e วันก่อนเดิ นทาง **
แนะนํ ากิ จกรรมทีB น่าสนใจ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็ นสวนสนุ กระดับโลกที
สร้างขึJนโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ งในหกสตูดโิ อผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุ กจะมีเครืองเล่นและโชว์ต่างๆทีมาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชันชือดังหลาย
UPDATE 08 NOV 2022

เรือง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า MADAGASCAR,
เซซามี สตรีท SESAME STREET และเรืองอืนๆ ซึงทําให้เราได้ผ จญภัยบนเครืองเล่นต่างๆทีมีธีมของหนังแอนิ
เมชันจนรู้สกึ เหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนัง จริงๆ โดยจะแบ่ งออกเป็ น โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD,
NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละ
โซนก็จะมีเครืองเล่นทีธีมทีแตกต่างกันไป (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)
**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน กรกฎาคม – ตุลาตม 2565 จะเปิ ดแค่ วันพุธ – อาทิ ตย์เท่ านัน**
(หลังจากเดือนตุลาคม 2343 ต้องเช็คอีกครัง)
(

ชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิ งคโปร์ ฟลายเออร์) ชิงช้า ส ว ร ร ค์
ชมวิวขนาดใหญ่ทตั
ี งJ อยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า เป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวที
เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ สุดตระการตาของสิงคโปร์ สูงจากพืJนดิน zX
เมตร เท่าๆ กับตึก KD ชันJ และตรงตําแหน่ งนีJเองคุณจะมองเห็นวิวทิวทัศน์
เบืJองล่างทีสวยงามน่ าทึง
สักการะเจ้า แม่กวนอิม ที GUAM IM TEMPLE วัด เก่า แก่ และศัก ดิ {สิท ธิ {
ทีสุดของสิงคโปร์ซงเป็
ึ นทีเคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพือเป็ นสิรมิ งคลแก่
ทุกท่าน ทีวัดนีJทกุ ท่านสามารถเสียงเซียมซี เพือพยากรณ์ดวงชะตา

ล่ องเรือไปบนแม่นJํ า สิง คโปร์ที ย่ าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
ั
บ้านเมืองบนทังสองฝ
J
งของแม่
นJํ า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ มาริ
น่ า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นทีนีจะกลายเป็ นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านนังชิล
และมี เ ครื องเล่ น สนุ กๆ ท้ า ทายความกล้ า อย่ า ง G-MAX REVERSE
BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย
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สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็ น ส่ ว นหนึ งของ SINGAPORE
BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ตังJ อยู่ไม่
ห่า งจากตัว เมือ งนั ก ภายในสวนเป็ น ทีจัดแสดงกล้ว ยไม้ถึง zV,VVV ต้น
1,VVV สายพันธุ์ นํ ามาตกแต่งเป็ นซุ้มทางเดิน ประตู และนํJ าตก นอกจากนีJ
ก็ยงั มีโ ซนทีน่ า สนใจอืนๆ เช่ น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และ
สวนสนุ กทีสอดแทรกความรูท้ น่ี าสนใจเกียวกับธรรมชาติเอาไว้ดว้ ย
KEPPEL BAY ทีตังJ ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก สูง
ระฟ้าสุดลํJาอีกแห่งหนึงของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็ นจุดชมวิวพระ
อาทิต ย์ ต กดิน ทีสวยมากๆ อีก ด้ว ย ใครทีกํ า ลัง มองหาสถานทีเดิน เล่ น
พักผ่อน ออกกําลังกายกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ
นําทุกท่านเข้าสู่ทีBพกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
***** เนืB องจากห้องพัก 3 ท่าน(TRP) มีจาํ นวนจํากัด หากลูกค้าต้ องการพักห้อง 3 ท่ าน (TRP) จะต้ องทําการเช็คห้ อง
ณ วันทีBจองเข้ามา หากห้องไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องทําการชําระเงิ นค่าพักเดีBยว เป็ นจํานวนเงิ น 4,500 บาท *******

DAY3 อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี(ยวแก้ว – ช้อปปิ( งทีB ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI –
ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/–/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตังJ อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลาง
เมืองมีความร่มรืนมากๆจากทีนักท่องเทียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนีJ และรีววิ ในอินเทอร์เน็ตมากมายๆ
จึงทําให้ ทีนีเป็นสถานที ทีมีชอเสี
ื ยงทีทุกคนอยากไปเยือน
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นํ าท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี(ยวแก้ ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็ นวัดชือดังในประเทศสิง คโปร์
สร้างขึนJ ด้วยงบประมาณ X ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ ,€ X ล้านบาท ใช้รปู แบบสถาปตั ยกรรมและการ
ตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึงมีการประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุในส่วนของฟนั หรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทชัี นบนสุ
J
ดของวัด ได้รบั การออกแบบและวาง
แนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ทีดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของทีปรึกษา
ทังในประเทศและต่
J
างประเทศ จนกลายเป็ นวัดสําคัญและสถานทีท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงในปจั จุบนั

เทีBยง อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ให้ทุ กท่ า น ช้ อปปิ( งทีB ถนน ORCHARD ROAD เดิน เลือกชมสิน ค้า ทัน สมัยทีถูก ใจพร้อมชมสินค้า อิเ ล็กทรอนิ กส์
คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดโี อและของเล่นเด็กบริเ วณย่าน ช้อปปิJ ง ORCHARD ROADถนนทีทุกๆคนทีมา
ั
สิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซืJอสินค้า BRAND NAME ยีห้อต่างๆทังสองฝ
J
งถนน
ในห้างชือดังต่างๆมากมาย
ก่อนกลับนํ าท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็ นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วน
ติดกับ ท่าอากาศยานชางกีสงิ คโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพJืน ทีทังJ หมดราว ๆ WK,VVV
ตารางเมตร แบ่งเป็ นชันJ เหนือพืJนดิน X ชันJ และชันJ ใต้ดนิ X ชันJ สามารถเชือมต่อไปยังเทอร์มนิ อล -W ได้ โดยจุด
กึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย นํJ าตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว KV เมตร จะมีนJํ าไหลพรังพรูลงมาจาก
เพดาน สูแ่ อ่งนํJานขนาดใหญ่ดา้ นล่าง

UPDATE 08 NOV 2022

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์
17.30 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เทียวบินที SQ714 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ ชัวโมง DV นาที
**อาจจะมีการเปลีBยนแปลงไฟล์ทขึ(นอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมนํ(าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครืBองไม่เกิ น 23 ก.ก.ถือขึน
( เครือB งบินได้นํ(าหนักไม่เกิ น _ ก.ก. **
19.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ห้องละ

จอยแลนด์

พักเดีBยว

2 ท่าน อัตราท่านละ

(ไม่ใช้ต ั yวเครือB งบิ น)

เพิB มอัตรา ท่านละ

04 – 06 พฤศจิ กายน 2343

15,999

12,999

4,500

18 – 20 พฤศจิ กายน 2343

15,999

12,999

4,500

25 – 27 พฤศจิ กายน 2343

15,999

12,999

4,500

03 – 05 ธันวาคม 2343

17,999

14,999

4,500

09 – 11 ธันวาคม 2343

16,999

13,999

4,500

23 – 25 ธันวาคม 2343

17,999

14,999

6,500

je ธันวาคม – 01 มกราคม 44

18,999

15,999

6,500

j^ ธันวาคม – 02 มกราคม 44

18,999

15,999

6,500

14 – 16 มกราคม 2344

15,999

12,999

4,500

27 – 29 มกราคม 2344

15,999

12,999

4,500

กําหนดการเดิ นทาง
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03 – 05 กุมภาพันธ์ 2344

15,999

12,999

4,500

11 – 13 กุมภาพันธ์ 2344

15,999

12,999

4,500

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2344

15,999

12,999

4,500

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2344

15,999

12,999

4,500

02 – 04 มีนาคม 2344

16,999

13,999

4,500

18 – 20 มีนาคม 2344

15,999

12,999

4,500

24 – 26 มีนาคม 2344

15,999

12,999

4,500

** อัตรานี( ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิB น ตามธรรมเนี ยม ^,3ee บาท ต่อ ทริ ป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง ^ ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง( นี( ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี( ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่วนนี( ทางบริษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ| ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีBสนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ _,}ee บาท **
(ไม่มีทีBนังB บนเครืBองบิ น และไม่มีเตียง)

ข้อสําคัญ
-

-

-

ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํากว่า X คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ {ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลีBยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า _ วันก่อนการเดิ นทาง
หากมีสถานทีB ร้านค้าทีBไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีBยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี( ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีBจาํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิB ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
เงืBอนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลีBยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง( นี( นักท่ องเทีB ยวจะต้องมีความพร้อมทีB จะทําตามเงืBอนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหาเชื(อโควิ ด^} และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน
ในกรณี ทีBลูกค้าเคยเดิ นทางเข้าประเทศสิ งคโปร์มาแล้ว และมีการเปลีBยนชืBอ-นามสกุล ก่อนการเดิ นทางครัง(
นี( ลูกค้ าจะต้ อ งนํ าเอกสารการเปลีB ยนชืB อ -นามสกุลฉบับ จริ ง รวมทัง( หนั งสื อ เดิ นทางเล่ มก่ อนเปลีB ยนชืB อ UPDATE 08 NOV 2022

นามสกุลส่ งให้ แก่ บริ ษัท หากลูกค้ าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้ กบ
ั ทางบริ ษัท และไม่ สามารถเดิ นทางเข้า
สิ งคโปร์ได้ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ| ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง( นัน
(

อัตราค่าบริ การนี( รวม
-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั ƒว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันJ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นJํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ {ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนJ กับผูเ้ ดินทาง
ค่าธรรมเนียมการนํJาหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครืองไม่เกิน DX ก.ก. และถือขึนJ เครืองบินได้นJํ าหนักไม่เกิน
ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเทียวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก D-W ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั W ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ {ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ ,VVV,VVV บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี( ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สาํ หรับชาวต่างชาติ ทีไม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีนJํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินนันJ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
ขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังJ นีJขนJึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
ค่าภาษีนJํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ƒวเครืองบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย W% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
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-

-

ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม ^,3ee บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ D ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังJ นีJท่านสามารถให้มากกว่านีJได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีJ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ {ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
ค่า ธรรมเนี ยมการจอง OPTION ต่ า งๆ ทีไม่ได้ระบุ รวมราคาทัว ร์ หากต้อ งการจองผ่ านทางบริษ ัททัว ร์ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย - V วันก่อนเดินทาง **

เงืBอนไขการจอง
-

-

-

กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย WV วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังJ ที ท่านละ €,VVV บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง D วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนีJ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา z.VV น.
เท่านันJ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สท
ิ ธิ {ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื องจากทุกพีเรียด เรามีทีนังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ| เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
(
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย DV วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระภายในระยะเวลาทีบริษทั กําหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ {ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ {ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนใน
ส่วนหนึงก็ตาม
กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ X วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ {ในการเรีย ก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน VV%

เงืBอนไขการยกเลิ ก และ เปลีBยนแปลงการเดิ นทาง
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตังJ แต่ WV วันขึนJ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนJ จริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน KX วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง X-Dˆ วัน คืนเงิน XV%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ƒวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า Xวัน ขอสงวนสิทธิ {ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
J
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทัง( สิ( นในกรณี ดงั ต่อไปนี(
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- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังJ จากไทย
และต่างประเทศ ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษ ัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืJอ เพราะค่าใช้จ่า ยทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิด ทรัพ ย์ สิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัติเ หตุ สู ญ หายทีเกิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง
- ตั ƒวเครืองบินเป็ นตั ƒวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํ ามาเลือนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย z เดือน บริษท
ั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงืBอนไขสําคัญอืBนๆทีB ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
-

-

-

-

คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนJึ ตํา อย่างน้ อย X ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท ีจะ
ประสานงาน เพือให้ทกุ ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ {ในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครังJ ทังJ นีJ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่
J
านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ƒวภายในประเทศ เช่น ตั ƒวเครืองบิน , ตั ƒวรถทัวร์ , ตั ƒวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครังJ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังJ นีJขนJึ อยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ น สํา คัญเท่า นันJ สิงสําคัญ ท่ า นจําเป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย W ชัวโมง โดยในส่วนนีJหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ {
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนJ ใดๆทังJ สินJ
อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ทา่ นทราบอีกครังก่
J อนการเดินทาง
กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนืJอสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผู้เดิน ทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่าง
น้อย วันก่อนการเดินทาง หรือตังJ แต่ทท่
ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ {ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนJ กับผูเ้ ดินทาง
UPDATE 08 NOV 2022

-

-

-

-

-

-

กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั ƒว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ {ในการรับผิดชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ ง หากท่านไม่ดาํ เนิ นการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย W หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นJี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั ƒวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านันJ หากต้องการเปลียนแปลงกรุณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า z เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -D ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ {เปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีJทางบริษท
ั
จะคํา นึ ง ถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สําคัญ หากกรณี ทีจําเป็ น จะต้องมีค่า ใช้จ่ายเพิม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังJ นีJ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ { ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ งทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ {ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้
J
ว
กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ {ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนJ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
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(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เ พียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํJ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ งหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังJ สิJน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ {ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนันJ
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาที
บริษัท เรีย บร้อ ยแล้ว กรณีทียังไม่แ (ตั ƒวเครืองบิน ) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ƒวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ {ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนJ จริงทังJ หมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ต ั ƒวเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังJ นีJขนJึ อยู่กบั กระบวนการและขันJ ตอน
-

-

-

ของแต่ละคณะ
เกียวกับ ทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั ƒว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ {ในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอิน พร้อมกัน และ สายการบิน จะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นังด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ W ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
J น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ {การเก็บค่านํJามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนJ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใดๆทังJ สินJ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านันJ

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ { ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังJ สินJ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ { ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังJ สินJ หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ {ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ

-

รายการนีJ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้ อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังJ หนึ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

*เมืBอท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับเงืBอนไขข้อตกลงทัง( หมดนี( แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีBมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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