AWESOME สงิ คโปร์ 3 ว ัน 2 คืน
3 ว ัน 2คืน โดยสายการบิน by FLYSCOOT (TR)

บินเย็นกล ับดึก----บินเข้า/ออกทีส
0 นามบินดอนเมือง
นง0 ั Scoot Air เครือ
0 งใหญ่ 400 ทีน
0 ง0 ั
ชมโรงแรมและคาสโิ นหรู MARINA BAYS SAND
เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสงิ คโปร์
้ ปปิK งออร์ชาร์ด
ถ่ายรูปคูเ่ มอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชอ
พิเศษ ! ลิม
K รส ข้าวม ันไก่ไหหลําร้าน Boon Tong Kee
ิ นําK ซุปร้อนๆ บ ักกุด
พิเศษ ชม
้ เต๋ ร้านด ัง Song Fa @ Clarke quay
**พ ักโรงแรมมาตรฐานระด ับ 3 ดาว สะอาดปลอดภ ัย / มี WIFI

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีต
0 ารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ัK

ว ันแรก

กรุงเทพฯ – Singapore

14.00 น.

สายการบิน Scoot Airline
โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯคอยต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สงิ คโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เทีย
0 วบินที0 TR869
(ไม่รวมอาหารและเครือ
0 งดืม
0 บริการบนเครือ
0 ง)
่ ัว
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง จากนั น
0 นํ าท่านเดินทางเข ้าสูต
เมืองสิงคโปร์ทมี
ี การจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร ้อยและสะอาดสะอ ้านจนหลายๆ ท่านต ้องทึง

17.00 น.
20.25 น.

(-/-/-)
คณะพร ้อมกันทีสนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก

(เวลาท้องถิน
0 เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชว0 ั โมง)
่ พ
จากนนเข้
ัK
าสูท
ี0 ัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนําK ดืม
0 / WIFI ทีห
0 อ
้ งพ ักและรวมอาหารเชา้ แบบ ABF)
ว ันทีส
0 อง

Free & Easy (อิสระไม่มรี ถและไกด์บริการ) (B/-/-)

08.00 น.

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Free & Easy (อิสระไม่มรี ถและไกด์ทอ
้ งถิน
0 บริการ)
่ า้ ง VIVO CITY (ไม่รวมค่าบ ัตร MRT) ***
*** ห ัวหน้าท ัวร์นําท่านเดินทางโดยรถ MRT สูห

ั
่
โดยลูกค้าสามารถแยกทําโปรแกรมทีต
0 อ
้ งการได้ตามอ ัธยาศยอาทิ
เชน
1. ช็อปปิK งทีห
0 า้ ง VIVO CITY ห้างทีใ0 หญ่ทส
ี0 ด
ุ ในสงิ คโปร์
2. นง0 ั EXPRESS TRAIN เข้าไปที0 SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสโิ น > ถ่ายรูปเกาะเซ็น
่ > เดินเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบ ัตร)
โตซา
ั
3. อิสระตามอ ัธยาศย

***(อิสระอาหารกลางว ันและเย็น เพือ
0 ความสะดวกในการท่องเทีย
0 ว)***

ืK บ ัตรสวนสนุกเพิม
OPTIONAL !!! หากต้องการซอ
0 โปรดแจ้ง ณ
เวลาทีจ
0 องท ัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 ว ันก่อนการเดินทาง

่ พ
จากนนเข้
ัK
าสูท
ี0 ัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนําK ดืม
0 / WIFI ทีห
0 อ
้ งพ ักและรวมอาหารเชา้ แบบ ABF)

ว ันทีส
0 าม

CITY TOUR –ไชน่าทาวน์- Garden by the bay – Marina bay sandsDuty Free Shop – ช็อปปิK ง Orchard –สนามบินดอนเมือง (B/L/D)

08.00 น.
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 จากนนนํ
ัK าท่าน ชมเมืองสงิ คโปร์และร ับฟังบรรยายประว ัติศาสตร์จากไกด์ทอ
้ งถิน
0 ซึงล ้อมรอบด ้วย
ทําเนียบร ัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารร ัฐสภาเก่า “Old Parliament
House” ซึงในอดีตเป็ นทีตัง0 ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบน
ั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต ้นรํา
การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั 0นช ้างสําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล ้า
ร.5 ของไทย ซึงได ้มอบให ้ในปี 1871 เพือสร ้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมือครัง0 ที
ั ลก
พระองค์เ สด็ จ มาเยือนสิง คโปร์ในครั ง0 แรกนํ าท่าน ถ่า ยรูปคูก
่ ับ เมอร์ไ ลอ้อน ส ญ
ั ษณ์ ของ
ประเทศสงิ คโปร์ โดยรูปปั น
0 ครึงสิงโตครึงปลานีห
0 ันหน ้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีสายงาม
โดยมีฉากด ้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึงโดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมคล ้ายหนามทุเรียน
ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึงเป็ นจุดชมวิวริมแม่นํ0าสิงคโปร์

•

่ า
K วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร ้างขึน
นําท่านเดินทางสูย
่ นไชน่าทาวน์ ชมว ัดพระเขีย
0 เพือเป็ นที
ประดิษฐานพระเขีย
0 วแก ้ว ของพระพุทธเจ ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี0สร ้าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลา
ฤกษ์ เมือวันที 1มีนาคม 2005 ค่าใช ้จ่ายในการก่อสร ้างทัง0 หมดราว 62 ล ้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล ้าน
0 ล่ า งเป็ นห อ้ งโถงใหญ่ ใ ช ้ประกอบศาสนพิธ ี
บาท) ชั น

0 2-3 เป็ นพิพ ิธ ภั ณ ฑ์แ ละห อ้ งหนั ง สือ ชั น
0 4 เป็ นที
ชั น

ประดิษ ฐานพระเขี0ย วแก ้ว (ห ้ามถ่ า ยภาพ) ให ้ท่ า นได ้สัก การะองค์เ จ ้าแม่ก วนอิม และใกล ้กั น ก็ เ ป็ นวั ด แขกซึงมี
0 ของทีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
ศิลปกรรมการตกแต่งทีสวยงาม พร ้อมเดินเล่นช ้อปปิ0 ง ซือ

จากนนแหล่
ัK
งท่องเทีย
0 วแห่งใหม่ลา
่ สุดบนเกาะสงิ คโปร์ GARDEN BY
THE BAY อิสระให ้ท่านได ้ชมการจัดสวนทีใหญ่ทสุ
ี ดบนเกาะสิงคโปร์ ชืนชม
กับต ้นไม ้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติของ
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนีย
0 ัง
มีท างเดินลอยฟ้ าเชือมต่อกับ Super tree คู่ท ีมีค วามสูง เข ้าด ้วยกัน มีไ ว ้
สํ าหรับให ้ผู ้ทีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน
0 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
K ลิฟต์สําหร ับ Super Tree 8 SGD)
โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิม
0 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็ นทีจัดแสดงพรรณไม ้จากเขคร ้อน
0 แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต ้นไม ้ดัดยักษ์ และปาล์มขวด
ชืน

Cloud Forest จะมีนํ0าตกจําลองขนาดใหญ่ พร ้อมด ้วย
0 มากมาย ในโดมจะ
พันธุพ
์ ช
ื และพันธุไ์ ม ้ในเขตป่ าดิบชืน

มากมายให ้เราได ้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิวo น่ารักๆ ให ้เราดู

0 บนสุด
ออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะเดินขึน
0 ลิฟต์ไปชัน
0 ล่างทีเป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก
แล ้วเดินไล่ลงมาจนถึงชัน

อีกด ้วย เหมาะแก่การไปนังอ่านหนังสือ นังเล่นชิลๆ เพราะ
ในเรือนกระจกจะติดแอร์ให ้อากาศเย็นสบาย และมีกลิน
หอมๆ ของดอกไม ้และต ้นไม ้ฟุ้ งกระจายไปทัง0 โดม

เทีย
0 ง

ื0 ด ัง ระด ับ 5 ดาว
ร ับประทานอาหารเทีย
0 ง ณ ภ ัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวม ันไก่ชอ

•

จากนนอิ
ัK สระท่านที0 “มารีนา
่ เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ทส
ี0 ด
ุ ในสงิ คโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด ้วย
ัK 0 57 ของโรงแรม
ห ้องพักและห ้องสูทกว่า 2,561 ห ้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตงอยู
ัK
ช
่ นที
K ลิฟ ท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ต ยกรรมรู ป ร่ า งคล ้ายเรือ ตั ง0 อยู่บ นอาคารทั ง0 3
(ไม่ร วมค่า ขึน
แซนด์ส สกาย พาร์คนีถ
0 อ
ื ว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในโลก มีพน
ื0 ทีกว ้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ น
สวนลอยฟ้ าทีมีความสูง200 ม. บนสวนได ้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต ้นไม ้ใหญ่ 250 ต ้น และไม ้ประดับอีก 650
ต ้น มีร ้านอาหารทีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ทีตัง0 อยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่
อ่าหรูหราฝั งตรงข ้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเต็มไปด ้วยเกมการพนั นทุกรูปแบบ ซึงนั กท่องเทียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนั นมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้พนั นหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้
อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู ้พนั นหยอดเหรียญ ภายในยังมีร ้านค ้าปลีกและภัตตาคารมากมาย
0 สิน ค ้ายีห ้อดั ง ๆ ได ้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci,
สํ า หรั บ นั ก ชอปปิ0 งทั ง0 หลายสามารถเลือ กซือ
Herms, Prada, Burberry, Cartier

•

ิ ค้าปลอดภาษีท ี0 ดิวตีฟ
ิ ค ้าชัน
0 นํ าให ้ท่านเลือกซือ
0 มากมาย อาทิ
K รี (Duty Free Shop) ทีนีมีสน
นําท่านช็อปปิK งสน
ิ เครืองประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
0 ผ ้า เครืองสําอาง กระเป๋ า นาฬกา
นํ0 าหอม เสือ

•

้ ปปิK งย่า นถนนออร์ชาร์ด สิน ค ้าแบรนด์เ นม รุ่ น ใหม่ล่า สุด จะถู ก นํ า มาวางขายตาม
จากนน
ัK รถโค้ชนํ า ท่า นช อ
ห ้างสรรพสินค ้า ทีตัง0 อยู่บนถนนสายนี0เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มท
ี ่าเรือและเรือสินค ้าทุกลํ าจะ ต ้องมาผ่านที
ท่าเรือของสิงคโปร์นี0เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได ้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ0 งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค ้า ร ้านค ้า และ

0 ดีม ากมายตั ง0 อยู่เ รีย งราย สองฝั งถนน อาทิเ ช่น ห ้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืนๆอีก
โรงแรมชัน
มากมาย
คํา0 ร ับประทานอาหารคํา
0 ณ ภ ัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม
้ ยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิน
0
ร้านนีเK ริม
0 ต้นตํานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตงโดย
ัK
Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกว ันนีK ก็ 40 กว่าปี
19.00 น.
22.00 น.
23.30 น.

่ นามบินชางกี
ได้เวลาสมควรเดินทางสูส
่ นามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เทีย
ออกเดินทางสูส
0 วบินที0 TR868
เดินทางกล ับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ พร้อมความประท ับใจ

***************************

“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
0 นแปลงตามความเหมาะสม บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปร ับเปลีย
0 นราคา
K ของภาษีนําK ม ันของสายบิน
หากมีการปร ับขึน

K ไป (มีห ัวหน้าท ัวร์)
กรุป
๊ ออกเดินทางได้เมือ
0 มีจา
ํ นวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์*** // ผูเ้ ดินทางถึง 15 ท่านขึน

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตว• ั เครือ
0 งบินภายในประเทศเพือ
0 ประโยชน์ของลูกค้า

*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อ ัตราค่าบริการ

ํ หร ับหน ังสอ
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม
**สา
0 1,000 บาท**
MAR-19
Flight
TR869
1700-2025
TR868
2200-2330
TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ ห ัก
ค่าตว• ั

พ ักเดีย
0 ว

8-10 MAR 2019

9,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 MAR 2019

9,999.-

-3,700.-

4,500.-

APR-19
Flight
TR869
1700-2025
TR868
2200-2330
TR869
1700-2025
TR868
2200-2330
TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ ห ัก
ค่าตว• ั

พ ักเดีย
0 ว

6-8 APR 2019

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

12-14 APR 2019

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

13-15 APR 2019

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

14-16 APR 2019

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

JUL-19
Flight

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ ห ัก
ค่าตว• ั

พ ักเดีย
0 ว

TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

27-29 JUL 2019

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

AUG-19
Flight

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ ห ัก
ค่าตว• ั

พ ักเดีย
0 ว

TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

10-12 AUG 2019

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

OCT-19
Flight

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ ห ัก
ค่าตว• ั

พ ักเดีย
0 ว

TR869
1700-2025
TR868
2200-2330

12-14 OCT 2019

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ ไกด์ท ้องถินดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึน
0 ไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน ้าทัวร์ดแ
ู ลคณะตลอดการเดินทาง**

***ทางบริษ ัทมีตว• ั Express Universal Studio (ไม่ตอ
้ งเข้าคิวเครือ
0 งเล่น)
จําหน่าย (ต้องมีตว• ั ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครือ
0 งเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จําก ัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน

0 บัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้ หลังจากชําระเงินแล ้ว
ราคาตัoว Express หากตกลงซือ
0 บัตรเป็ นการล๊อคราคาตัoวก่อนเดินทาง บางครัง0 หากผู ้ใช ้บริการ Express มีจํานวนน ้อยราคาอาจเริมต ้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท
เนืองจากการซือ
บางครัง0 หากมีผู ้ต ้องการใช ้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท

เด็กอายุตา
ํ0 กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุตา
ํ0 กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุตา
ํ0 กว่า 2 ปี
ราคา 3,900 บาท

เงือ
0 นไขการต ัดกรุป
๊ สงิ คโปร์ scoot (TZ)
15+1 เพิม 1,500 บาทจากราคาซีรย
ี ์
15+0 เพิม 1,000 บาทจากราคาซีรย
ี ์
20+1 เพิม 1,000 บาทจากราคาซีรย
ี ์

25+1 เพิม 500 บาทจากราคาซีรย
ี ์
30+1 ราคาเท่าซีรย
ี ์

เงือ
0 นไขการจอง ม ัดจําท่านละ 5,000 บาท
ํ เนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ
่ สา
พร้อมสง
0 องท ัวร์ / สว่ นทีเ0 หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 ว ัน
อ ัตรานีรK วม
ค่าตัoวเครืองบิน และภาษี นํ0ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัวo กรุ๊ป)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว ้ในรายการ
ค่าทีพัก 2 คืนพักห ้องละ 2-3 ท่าน
ค่านํ0 าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได ้ระบุไว ้
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน
0 อยูก
่ บ
ั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเกิดขึน
0
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน
0 โดยจะต ้องใช ้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อ ัตรานีไK ม่รวม

ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็ บทีส
0 นามบิน
(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนํ0 าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีมิได ้ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ‡ ในการเปลีย
0 นสายการบินในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลีย
0 นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย
0 นไปบิน Low Cost
เอกสารทีใ0 ชใ้ นการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีมีวันกําหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า

เงือ
0 นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
0 ไป คืนเงินทัง0 หมด

(ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําที
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได ้)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายทัง0 หมด
5. เนืองจากตัวo เครืองบินต ้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน ้าตัวo เท่านัน
0 จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง
0 ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ} นการคืนเงินทัง0 หมดหรือบางส่วน
ใด ๆ ทัง0 สิน
ให ้กับท่าน
6. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทัง0 ทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ} ม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง0 สิ0 หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ
0 เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

0 หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง0 สิน
ั เิ หตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง

9. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทัง0 หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือนไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้แล ้วทัง0 หมด

10. ค่าทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
บริษัทฯ ขอสงวนสท
} จะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทั วร์นี0 เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไม่
ี หรือ ได ้รั บ บาดเจ็ บ ทีนอกเหนื อ ความ
อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รั บ ผิด ชอบใดๆ ในกรณี ท ีสูญ หาย สูญ เส ย
ั บางประการ เชน
่ การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
รับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสย
ิ ธิก
้ การใดๆ ตามรายการ หรือถูก
เนืองจากรายการทัวร์นเี0 ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสท
} ารใชบริ
ิ
ปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิไ} ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
ิ ธิท
ั เปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสท
ิ ธิท
บริษัทฯมีสท
} จะเปลี
ี
ยนแปลงหรือสบ
} จะเลื
ี
อน
การเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ
0 ไม่เทียวตามรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือท่านได ้ชําระเงินมัดจํา
หรือทัง0 หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
ี หายในเหตุการณ์ทเกิ
บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสย
ี ดจากสายการบิน
ภัยธรรมชาติ
ปฏิวต
ั แ
ิ ละอืนๆทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ ายเพิมเติมทีเกิดขึน
0 ทางตรงหรือทางอ ้อม
เจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ

่
เชน

การ

