บินด้วยสายการบิ นเวียตเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ620
VZ621

BKK(สุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี)
SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภูมิ)

09.45 – 13.10
14.10 – 15.30

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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มาตรการเดิ นทางเข้าประเทศสิ งคโปร์
** รับเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 17 – 24 วันก่อนการเดินทาง(ตามเงื่อนไขของประเทศสิงคโปร์)
** เอกสารสาหรับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทาการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทสี่ าธารณสุขจังหวัด) ลูกค้าจัดเตรียมเอง
2.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ SG Arrival Card (ICA)ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง บริษทั ทัวร์จดั เตรียมให้

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY
SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY
(–/–/D)
07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาใน
การเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
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09.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่
VZ620 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
** รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7
ก.ก. **
13.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถิน่ เร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตัง้ อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจ
กลางเมืองมีความร่มรืน่ มากๆ จากทีน่ ักท่องเทีย่ วฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีววิ ในอินเทอร์เน็ต
มากมายๆ จึงทาให้ทนี่ ี่เป็ นสถานทีท่ มี่ ชี ่อื เสียงทีท่ ุกคนอยากไปเยือน

จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่ง
สิงโตครึ่งปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น“โรงละครเอสเพล
นาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
จากนัน้ เดินทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพธิ ภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่
เป็ นสระว่ายน้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึน้ ลิฟท์ไปทีช่ นั ้ 57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่
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จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว
SAND SKY PARK57)
นาท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็ นสะพานทีม่ รี ูปทรงทันสมัยและสวยงาม
ทีส่ ุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ทอี่ ่าวมาริน่าเป็ นสะพานทีน่ อกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่
อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตัง้ แต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กทีม่ ลี กั ษณะเป็ นท่อ 2 อันทีจ่ ะ
หมุน พัน กัน ไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรู ปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่ง นอกจากความ
สวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย

นาท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทตี่ งั ้ อยู่บน
พื้น ที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่ า เบย์ ประเทศสิง คโปร์ ใช้ง บประมาณในการสร้างสูง ถึง 1,035
ล้านดอลล่าร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีม่ คี วามโดดเด่น
สวยงามแล้วก็ยงั เป็ นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้
ท่านได้ช่นื ชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ทมี่ คี วามสูง
เข้าด้วยกัน มีไ ว้ส าหรับให้ผู้ที่ม าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูง ขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือน
หลักๆ ซึ่ง แบ่ง โดยอุณ หภูม ิที่ต้น ไม้ต้องการ ดัง นี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น ) และCloud Forest
(ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE) ** หาก
ท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนเดินทาง **
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อัตราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน **ค่าเข้าชมรวมสองโดม 25 SGD**
คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)
ภายในประกอบไปด้วยน้ําตก ทางเดินลอยฟ้ า ธารน้ า
และต้ น ไม้ น านาชนิ ด และพัน ธุ์ ไ ม้ใ นเขตป่ าดิบ ชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะเดิน
ขึน้ ลิฟต์ไปชัน้ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชัน้ ล่างทีเ่ ป็ น
ป่ าหมอกสวยงามมาก

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)
เป็ นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบั การ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่
ข้างในจะเปิ ดแอร์ เย็นสบาย ต้นไม้ภายในนี้จะเน้นแบบ
ที่อยู่ใ นสภาพเย็น และแห้ง มีดอกไม้หลากประเภทให้
ชม นอกจากนี้ต้นไม้และดอกไม้ในหลายส่วนจะมีก าร
สลับผลัดเปลีย่ นกันมาปลูกตามฤดูกาลต่างๆ ด้วย

SUPER TREE (SUPER TREE)
**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD**
ทางเดิน SKY WALK ที่เ ดิน เชื่อ มละหว่ า งต้ น Super
Tree เป็ นท่านได้สมั ผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor
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คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนทีเ่ ป็ นอาหารตารับของ
ประเทศ สิงคโปร์ อาหารท้องถิน่ ร้านนี้เริม่ ต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิ ดมานานกว่า 50 ปี

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 FREE DAY อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า

(B/–/–)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ/อาหารและไกด์บริการ (หัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาในการท่องเที่ยว)
แนะนากิ จกรรมที่น่าสนใจ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็ นสวนสนุกระดับ
โลกที่สร้างขึ้นโดยบริษทั เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์ราย
ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆทีม่ าในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั ่น
ชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า
MADAGASCAR, เซซามี่ สตรีท SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึ่งทาให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่
มีธมี ของหนังแอนิเมชั ่นจนรูส้ กึ เหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ โดยจะแบ่งออกเป็ น 7 โซน ประกอบด้วย
HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY แ ล ะ
MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นที่ธีมที่แตกต่างกันไป (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ
100 SGD ต่อ 1 ท่าน)
**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2565 จะเปิ ดแค่ วันพุธ – อาทิ ตย์
เท่านัน** (หลังจากเดือนกรกฎาคม 2565 ต้องเช็คอีกครัง้ )
SKY HELIX SENTOSA สถานทีท่ ่องเทีย่ วและจุดชมวิวแห่งใหม่ล่าสุด
ของสิงคโปร์ ตัง้ อยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา
ความสู ง ประมาณ 35 เมตร หรือ เทีย บเท่ า กับ ตึก 12 ชัน้ ด้า นบน
มองเห็นวิวเกาะเซ็นโตซ่าทัง้ เกาะ (ค่าขึ้นชม 17 SGD)
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สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ GUAM IM TEMPLE วัดเก่าแก่ และศักดิ ์สิทธิ ์
ทีส่ ุดของสิงคโปร์ซ่งึ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็ นสิรมิ งคล
แก่ทุกท่าน ทีว่ ดั นี้ทุกท่านสามารถเสีย่ งเซียมซี เพื่อพยากรณ์ดวงชะตา

ช้อปปิ้ งที่ถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ
พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดโี อและ
ของเล่น เด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ้ ง ORCHARD ROADถนนที่ทุ กๆคน
ที่มาสิง คโปร์ต้องเดินชมและซื้อสิน ค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทัง้
สองฝัง่ ถนน ในห้างชื่อดังต่างๆมากมาย
ล่องเรือไปบนแม่น้าสิงคโปร์ที่ ย่าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บ้านเมืองบนทัง้ สองฝั ง่ ของแม่น้ า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ
มาริน่า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นทีน่ ี่จะกลายเป็ นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้าน
นั ง่ ชิ ล และมี เ ครื่ อ งเล่ น สนุ ก ๆ ท้ า ทายความกล้ า อย่ า ง G-MAX
REVERSE BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย
KEPPEL BAY ที่ตงั ้ ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึก
สูง ระฟ้ าสุดล้าอีกแห่ง หนึ่ ง ของสิง คโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้น ทางศึกษา
ธรรมชาติเลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็ น
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินทีส่ วยมากๆ อีกด้วย

น้ า พุ แ ห่ ง ความมัง่ คัง่ หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้ อยู่ ต รง
กึ่งกลางของ กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ี (SUNTEC CITY) ที่เชื่อว่าเป็ นจุด
ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลก ซึ่ง ตาแหน่ ง ของน้ าพุก็เชื่อว่าเป็ นศูนย์รวม
พลังงานด้านบวกในแง่มุมต่างๆ ของชีวติ
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พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า S.E.A. AQUARIUM เป็ นอควาเรียมหรือศูนย์แสดง
พันธุ์สตั ว์น้ าชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ตัง้ อยู่บนเกาะ SENTOSA ใน
โซน MARINE LIFE PARK ของ RESORTS WORLD SENTOSA โดย
ความโดดเด่นของอควาเรียมแห่ง นี้ก็คือเป็ น อควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีสตั ว์น้ าจัดแสดงอยู่กว่า 100,000 ตัว หรือ 800 สายพันธุ์ แบ่ง
สรรค์ออกเป็ น 10 โซนด้วยกัน (ค่าเข้า 40 SGD)
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่ าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/–/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิน ทางสู่ วัด พระเขี้ย วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็ น วัด ชื่อ ดัง ในประเทศ
สิง คโปร์ สร้า งขึ้น ด้ว ยงบประมาณ 75 ล้า นดอลลาร์ส ิง คโปร์ หรือ ประมาณ 1,875 ล้า นบาท ใช้รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจาก
ทิเบต ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทชี่ นั ้ บนสุดของ
วัด ได้ร ับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ดารงตาแหน่ ง เจ้าอาวาสของวัด
ประกอบกับความช่วยเหลือของทีป่ รึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ก่อนกลับนาท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็ นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้า บริเวณ
ส่วนติดกับท่ าอากาศยานชางกี ส ิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็ น โดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้นื ที่ท งั ้ หมดราว ๆ
134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็ นชัน้ เหนือพืน้ ดิน 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มนิ อล 1-3
ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย น้าตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้าไหลพรั ่ง
พรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้านขนาดใหญ่ดา้ นล่าง
เที่ยง อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์
14.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เทีย่ วบินที่ VZ621 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั ่วโมง 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
** รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิ น 20 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. **
15.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่มอัตรา ท่านละ

07 – 09 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

10 – 12 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

21 – 23 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

24 – 26 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

27 – 29 กรกฎาคม 2565

12,999

4,500

30 กรกฎาคม – 01 สิ งหาคม 65

12,999

4,500

06 – 08 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

07 – 09 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

11 – 13 สิ งหาคม 2565

12,999

4,500

18 – 20 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

20 – 22 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

21 – 23 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

27 – 29 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

03 – 05 กันยายน 2565

11,999

4,500

10 – 12 กันยายน 2565

11,999

4,500

17 – 19 กันยายน 2565

11,999

4,500

กาหนดการเดิ นทาง
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24 – 26 กันยายน 2565

11,999

4,500

06 – 08 ตุลาคม 2565

11,999

4,500

08 – 10 ตุลาคม 2565

12,999

4,500

11 – 13 ตุลาคม 2565

11,999

4,500

12 – 14 ตุลาคม 2565

13,999

4,500

14 – 16 ตุลาคม 2565

12,999

4,500

15 – 17 ตุลาคม 2565

12,999

4,500

20 – 22 ตุลาคม 2565

11,999

4,500

29 – 31 ตุลาคม 2565

12,999

4,500

04 – 06 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

05 – 07 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

11 – 13 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

12 – 14 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

18 – 20 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

19 – 21 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

25 – 27 พฤศจิกายน 2565

12,999

4,500

03 – 05 ธันวาคม 2565

14,999

4,500

04 – 06 ธันวาคม 2565

13,999

4,500

05 – 07 ธันวาคม 2565

13,999

4,500
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09 – 11 ธันวาคม 2565

14,999

4,500

10 – 12 ธันวาคม 2565

14,999

4,500

11 – 13 ธันวาคม 2565

13,999

4,500

16 – 18 ธันวาคม 2565

12,999

4,500

17 – 19 ธันวาคม 2565

12,999

4,500

22 – 24 ธันวาคม 2565

12,999

4,500

23 – 25 ธันวาคม 2565

13,999

4,500

29 – 31 ธันวาคม 2565

14,999

4,500

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 66

15,999

4,500

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 66

16,999

4,500

01 – 03 มกราคม 2566

14,999

4,500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาทต่อ
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **
(ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดินทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
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- เงื่อนไขและข้อจากัด ในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ย นแปลงได้โ ดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหา
เชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน
- ในกรณี ที่ลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิ งคโปร์มาแล้ว และมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก่อนการเดินทาง
ครัง้ นี้ ลูกค้าจะต้องนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง รวมทัง้ หนังสือเดินทางเล่มก่อนเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุลส่งให้แก่บริ ษัท หากลูกค้าไม่แจ้ง หรือไม่ส่งเอกสารให้กับทางบริ ษัทและไม่ส ามารถเดิ น
ทางเข้าสิ งคโปร์ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ นัน้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษีน้ า มัน ทุ กแห่ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้วีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการน้าหนักกระเป๋ าสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1
ท่าน) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่
รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเี่ พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
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- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดิน ทาง 1 ท่ าน รวมไปถึง เด็ก ยกเว้น เด็กอายุไ ม่ถึง 2 ปี ณ วัน เดิน ทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่ านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษทั ทัวร์ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง **

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 7,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทมี่ คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ องจากทุ กพีเรียด เรามีที่นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่บริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดิน ทางตัง้ แต่ 30 วัน ขึ้น ไป คืน เงิน ค่าทัวร์โ ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริง *ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
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ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้ าที่กรม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิดทรัพย์ส ิน สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญ หายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
- หนั ง สือเดิน ทางต้องมีอายุเหลือใช้ง านอย่างน้ อย 6 เดือน บริษัท ฯไม่ร ับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดิน ทางได้ตามจ าเป็ น ต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อย 25 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทจี่ ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีที่
จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วัน ก่อนการเดิน ทาง หรือตัง้ แต่ที่ท่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัท ประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงิน
กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
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- กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไ ม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อง
ชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูห นาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โ มงเย็น ก็จะเริ่ม มืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่
ท่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทที่ ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทยี่ งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย
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แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่ อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ย ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ าน
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืน ยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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