สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน SCOOT (TR)
บินเย็น กลับดึก - บินเข้า ออกที่สนามบินดอนเมือง
 นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลาร้าน Boon Tong Kee
 พิเศษ ชิมน้าซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์
วันที่2 Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วันที่3 ชมเมืองสิงคโปร์ - อาคารรัฐสภาเก่า - ชมElephant Statue - เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว
- การ์เด้นบายเดอะเบย์ - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - อิสระช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - ชาร์ด สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
14.00 น.
17.00 น.
20.25 น.

กรุงเทพฯ - Singapore (-/-/-)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
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วันที่สอง

(บริการน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Free & Easy (อิสระไม่มีรถ และไกด์ท้องถิ่นบริการ)
*** หัวหน้าทัวร์นาท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY (ไม่รวมค่าบัตร MRT) ***
โดยลูกค้าสามารถแยกทาโปรแกรมที่ต้องการได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
1. ช็อปปิ้งที่ห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2. นั่ง EXPRESS TRAIN เข้าไปที่ SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซ่า > เดินเล่น
ริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบัตร)
3. อิสระตามอัธยาศัย
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

วันที่สาม
08.00 น.
09.00

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
CITY TOUR - ไชน่าทาวน์- Garden by the bay - Marina bay sands - Duty Free Shop ช้อปปิ้ง Orchard - สนามบินดอนเมือง (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ชมเมื องสิงคโปร์และรับ ฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่ง
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ในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรา การแสดงตลก ผ่าน
ชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสาริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี
1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนา
ท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออก
ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์
นาท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์
ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่ อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรีย ญสิงคโปร์
(ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้อง
หนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้
กันก็ เป็นวัดแขกซึ่ง มีศิลปกรรมการตกแต่ง ที่ส วยงาม พร้ อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ ระลึก ตามอัธยาศัย
ประมาณ 1 ช.ม.
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัด
สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิง คโปร์ ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์ก ลางการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้า
เชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทั ศนียภาพอันงดงามของอ่า วและสวนโดยรอบ
โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD)
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นทีจ่ ัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้น
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมาย
ให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย
เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือน
กระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไม้และต้นไม้ฟงุ้ กระจายไปทั้งโดม
เที่ยง

Cloud Forest จะมีน้าตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์
พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลง
มาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
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จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป
ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57
ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บน
อาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400
ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250
ต้น และไม้ป ระดับ อีก 650 ต้น มี ร้านอาหารที่ หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์
แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วย
เกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และ
ตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือก
ซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
o นาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
อาทิ น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
o จากนั้นรถโค้ชนาท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลาจะ ต้องมา
ผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศู นย์การค้า
ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG
และอื่นๆอีกมากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร
ท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้ง โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40
กว่าปี
19.00 น.
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
22.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
23.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีนามั
้ นของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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**สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
Flight
TR869 1700-2025
TR868 2200-2330

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า เดือน OCT-19
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตัว๋
12-14 OCT 2019

12,999.-

-3,700.-

พักเดี่ยว
4,500.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุตากว่
่ า 2 ปี
ราคา 3,900 บาท
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหวั หน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จงั หวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครือ่ งบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซือ้ ตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ทที่ ่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จาหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครื่องเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชาระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจานวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD
หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท
เงื่อนไขการตัดกรุ๊ปสิงคโปร์ scoot (TZ)
15+1 เพิ่ม 3,000 บาทจากราคาซีรีย์
15+0 เพิ่ม 2,500 บาทจากราคาซีรีย์
20+1 เพิ่ม 2,500 บาทจากราคาซีรีย์
25+1 เพิ่ม 2,000 บาทจากราคาซีรีย์
30+1 เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์
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อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
วันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน
โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ช.ม. นับจากวันจองทัวร์ (เดินทางช่วงปกติ) หรือ
กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ช.ม. นับจากวันจองทัวร์ (เดินทางช่วงเทศกาล)
พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีม่ ีวันกาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
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1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด
(ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจากับทางสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด
ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั
ท่าน
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบ่ ริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
10. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทั วร์นี้เ ป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทน
ของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
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