จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์








บินตรง ถึงเช้ ากลับดึก วันสุดท้ ายมีเวลาเทียวเต็มวัน
ล่ องเรื อ BUMBOAT ชมบรรยากาศยามคําคืน ทีท่ าเรือ Clarke Quay
เทียวสวนพฤกษศาสตร์ Garden by the bay ริ มอ่ าวมารีน่า แห่ งใหม่ ของสิ งคโปร์
เทียวชมโรงแรมมาริ น่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ ทหรู ใหญ่ ทสุี ดในสิ งคโปร์
สนุกสนานกับยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
พบกับ Aquarium เปิ ดใหม่ ทใหญ่
ี ทีสุดในโลก S.E.A Aquarium
อาหารพิเศษ ข้ าวมันไก่ สิงคโปร์ ปูผัดผงกระหรี

1

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ท่านละ

เด็ กอายุตํากว่ า เด็ กอายุตํากว่ า 12
12 พักกับผูใ้ หญ่ พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
1ท่าน
เสริมเตียง

เด็ กตํากว่ า 12
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตี ยง

พักห้องเดียว
เพิม

20 – 22 ก.ค. 2556

21,900 บาท

21,900 บาท

20,900 บาท

19,900 บาท

4,500 บาท

02 - 04 ส.ค. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

10 – 12 ส.ค. 2556

21,900 บาท

21,900 บาท

20,900 บาท

19,900 บาท

4,500 บาท

23 – 25 ส.ค. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

13 – 15 ก.ย. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

27 – 29 ก.ย. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

04 – 06 ต.ค. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

11 – 13 ต.ค. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,500 บาท

3 วัน2 คืน
รายการท่อ งเทียว
Day 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Garden by the bay – มาริน่า เบย์ แซนด์

18 – 20 ต.ค. 2556

19,900 บาท

19,900 บาท

เช้า

18,900 บาท

อาหาร
กลางวัน


เย็น


17,900 บาท

โรงแรม
3-4*

4,500 บาท

**** ออกเดินทางขันตํา 15 ท่าน ขึนไป หากเดินทางตํากว่า 15 ท่าน มีความจํ าเป็นทีต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม ****

ตารางการเดินทาง
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ล่องเรือ Bumboat ท่าเรือ Clarke Quay
Day 2

S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล



-



Day 3

CITY TOURS – เมอร์ไลอ้ อน – ช้ อปปิ งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ





-

3-4*

รายละเอี ยดโปรแกรม
วันแรก
05.00 น.
07.05 น.
10.25 น.

เทียง
บ่ าย

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Garden by the bay - มาริ น่า เบย์ แซนด์ – ล่องเรื อ BUMBOAT ท่าเรือ Clarke Quay
คณะพร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สายการบินแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของ
บริษัทฯคอยต้ อนรั บและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัม ภาระ
ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD 2939
เดินทางถึงสนามบินชางฮี (เวลาท้องถินเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุ ณาปรั บนาฬิกาของท่ าน ) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเพือน
บ้ าน ทีไม่ ไกลจากไทย สถานทีรวบรวมกลินไอของความเป็ น “อินเตอร์ ” และความอบอุ่นในแบบของชาวเอเชียเข้ า ไว้ ด้ว ยกั น
“ประเทศสิงคโปร์ ” ตังอยู่ส่วนปลายของคาบสมุทรมลายู ประกอบด้ วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้ อยนอกชายฝั งอีก 57
เกาะ มีพืนทีรวม 640 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 3.5 ล้ านคน ส่ วนมากมีเ ชือสายจี น นอกนันคือ มาเลย์ อินเดี ย หลังจากผ่ า น
ขันตอนของพิธีการตรวจคนเข้ า เมืองและศุลกากรแล้ ว เปลียนพาหนะเป็ นรถโค้ ช
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรแลนด์
(ต้ นตํารับปูผัดผงกระหรี ) Roland Restaurant (1)
นําท่ านเดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ ชมการจัดสวนทีใหญ่ ทีสุด
บนเกาะสิงคโปร์ ให้ ท่านได้ ชืนชมกับ ต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์ กลางการ
พัฒนาอย่า งต่ อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้า
เชือมต่ อกับ Super tree คู่ทีมีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สาํ หรั บให้ ผ้ ูทีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่ าวและสวนโดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึนลิฟต์ สาํ หรั บ Super Tree 5 เหรี ยญ
ประมาณ 125 บาท) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่ งเป็ นสองเรื อนหลักๆ ซึงแบ่ งโดยอุณหภูมทิ ีต้ นไม้ต้องการ ดังนี Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้ งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่ างๆ ให้เดินชม ( ไม่ รวมค่าเข้ าชม Flower
Dome และ Cloud Forest หากต้ องการเข้ าชมเพิมท่ านละ 20 เหรี ยญ ประมาณ 500 บาท)

นําท่ า นเดินทางสู่ MARINA BAY SAND ศูนย์ การค้ า แห่ งใหม่ ทีมีสถาปั ต ยกรรมทีทันสมัยและใหญ่ ทีสุ ดในสิงคโปร์ มารี น่า เบย์
แซนด์ ประกอบไปด้ ว ยห้ องพั กและห้ องสู ทกว่ า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั งอยู่ชันที 57 ของ
โรงแรม )ไม่ รวมค่ าขึน 20 เหรี ยญ ประมาณ 500 บาท ( เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ าง
คล้ ายเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนด์ สกาย พาร์ คนีถือว่ าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่
ทีสุ ด ในโลก มีพื นทีกว้ างขวางกว่ า 12,400 ตร.ม. และยั งมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ ส
คาสิโน” ทีตังอยู่ในตัว อาคารอันโอ่ อ่า หรู หราฝั ง ตรงข้ ามกั บตั วโรงแรม จั ดว่ า เป็ น
คาสิโนทีเต็มไปด้ วยเกมการพนันทุกรู ปแบบ ซึงนักท่ องเทียวสามารถเพลิด เพลินไป
กับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ ะพนั นมากกว่ า 600 โต๊ ะ มีต้ ูพนันหยอดเหรี ยญ
มากกว่ า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ต ต์ แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตู้ พ นั นหยอด
เหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมาก มายสําหรั บนัก ช้ อปปิ งทังหลายสามารถเลื อกซื อสินค้ า ยีห้ อดั ง ๆ ได้ มากมาย
อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier ฯลฯ
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คํา

รั บประทานอาหารคํา ณ ร้ านข้าวมันไก่ ชือดัง Boon tong Kee (2)
หลังอาหารนําท่านล่ องเรื อชมความงามริมแม่ นาสิ
ํ งคโปร์ ด้ วยเรื อBUMBOAT
แสงสีตืนตา ขึนทีท่าเรือ Clarke Quay ศูนย์ รวมสถานทีกินดืมของชาวสิงคโปร์

ชม

นําท่านเข้า สู่ Ibis Hotel Singapore Novena พักผ่ อนตามอัธยาศัย

วันทีสอง

S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

08.30 น.

หลังจากนันนําท่ านพบกับ Aquarium เปิ ดใหม่ ใหญ่ ทีสุด ในโลกกับ S.E.A Aquarium (รวมค่ าเข้ า)

นําท่ านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลกให้ ท่านได้ พบกับ
การแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่ร้ ู จบในทีเดียวทีๆ คุณ และครอบครั ว จะได้ พบและสัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่. ...!!!!
ที โลกยังต้ องตะลึง!!!! เปิ ดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ!!! ทีแรกและทีเดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครือง
เล่ น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็ นเครื องเล่ นทีออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพือทีนีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่ เมืองไซไฟ
ทีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทังหวาดเสียวและสูงทีสุดในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจําลอง จากซีรีย์ชือดัง แบทเทิลสตาร์
กาแล็กติกา ซึงผู้เ ล่ นสามารถเลือกได้ ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ ายไซลอน ก่ อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่ างหวาดเสียว
ของแต่ ละฝ่ าย

เทียง
คํา

วันทีสาม

โซนอียปิ ต์ โบราณ พบกับเครืองเล่ นเขย่ าขวัญทีมีความเร็วสูง และความน่ ากลัวของเหล่ าวิญญาณมัมมีจะคืบคลานใน
ท่ ามกลางความมืด มาทําให้ คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ ตัว
โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์ ค ทีพาย้ อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดําบรรพ์ หากใครล่ ว งลําเข้าเขตหวงห้าม ไดโน
เสาร์ จะโผล่ มาหาคุณทันที เท่ านันยังไม่พอ คุณยังได้ พบกับการแสดงโชว์ ผาดโผนเสียงตายของเหล่ าสตันท์ ได้ ทวอเตอร์
ี
เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยการล่ องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื อง
มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ ตี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้ อนรั บคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่ งนี
โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ ก เมืองทีใหญ่ และเจริญทีสุดในอเมริกา และตืนตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้ าง
ภาพยนตร์ การแสดงสเชียลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่ า! แอคชัน! สร้ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก
โซนฮอลลีว้ ดู พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้ อนรั บจากเหล่ าเซเลบริตีทีจะมายืน ปรากฏตัวบนท้ องถนนแห่ งนี
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทังชม ภาพยนตร์ 4 มิต ิ เรื อง เชร็ค ซึงคุณไม่ เคย
ได้ สัมผัสมาก่ อน นอกจากทีนีเท่านัน
นอกจากนี ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษ์ มาทีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดืม-ช้ อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ทีรอเสิร์ฟอาหาร
และเครื องดืมจากทัวทุกมุมโลก รวมถึงร้ านช้อปปิ ง ร้ านแบรนด์ เนม และคอนเซ็ปต์ สโตร์ บนเส้ นทาง เฟสทีฟ วอล์ ค ถนน
สายทีโดดเด่ นทีสุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ า
เพือความสะดวกในการเล่นเครื องเล่ นของท่ านอิส ระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ยูนิเวิร์ดแซล
 รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่ านเข้า สู่ Ibis Hotel Singapore Novena พักผ่ อนตามอัธยาศัย

CITY TOURS – ช้อปปิ งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
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เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

08.00 น.

จากนันผ่ านชม นําท่านเดินทางสู่ เมอร์ ไลออนพาร์ ค (Merlion Park ) ชม เมอร์ ไลออนหรื อ สิงโตเงือก สัญลักษณ์ ของประเทศ
สิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ทีมีลักษณะการก่ อสร้ างเหมือนทุเรี ยนขนาดยักษ์ ทีสร้ างขึนเพือเป็ นสถานทีจัด
งานขนาดใหญ่ ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายทีเป็ นสัญลักษณ์ ถงึ ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่ างมากของ
สิงคโปร์ นําท่านสู่ย่าน ลิตเติลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนทีเต็มไปด้ วยกลินเครื องเทศ
สายนีมีเครื องเพชรพลอยสไตล์ อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผ้ าไหมส่ าหรี เป็ นจํานวนมาก เริมตังแต่ เท็กก้ าเซ็นเตอร์
(Tekka Centre) และลิตเติลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ทีกว้ างใหญ่ ไปจนถึงร้ านค้าขนาดเล็ก

เทียง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่ าย

นําท่ า นช้ อปปิ งสินค้ า บนถนนออชาร์ ด (Orchard Road) แหล่ งช้ อปปิ งทีสํา คัญของสิง คโปร์
(โดยจอดรถหลังห้ างION ห้างใหม่ ใจกลางถนนออชาร์ ด) ศูนย์รวมของร้ านค้า ห้ างสรรพสินค้า
มากมายให้ ท่า นได้ เลื อกซื ออย่ างจุ ใจ อาทิ เสื อผ้ า กระเป๋า เครื องสํา อาง และสิน ค้ า แฟชัน
ล่ าสุดจากยุโรปและอเมริกา ไม่ เว้ นแม้ แต่ ของเด็กเล่ น ในร้ านใหญ่ ยักษ์ย่า น Toy R Us อิสระช้
อปปิ งทีห้ องสรรพสินค้า มีชือของญีปุ่ น อาทิ เยาฮั น โซโก้ ไดมารู อิเซตัน โตคิว หรื อจะเลือกช้ อ ปปิ งสินค้ าเครื องกี ฬ ายีห้ อดั ง
คุณภาพดี ทังจากยุโรปและอเมริกา มีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ และไม่ว่าคุณจะเข้ าร้ านไหนก็มีสินค้า ยีห้อดั งๆ ใหม่ ล่ า สุ ด
รอคุณอยู่ในร้ านเครื องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านถ่ ายรู ป ร้ านเครื องกีฬา ตลอดจนห้างสรรพสินค้ าชันนําต่ างๆ ท่ านจะพบกับเครื องเสียง กล้ อง
วี ดีโ อ กล้ องถ่ ายรู ป และเครื องใช้ ไฟฟ้ าจากศูนย์ อเิ ล็คทรอนิคส์ เป็ นต้ น *** ช้ อปปิ ง สินค้ า ต่ า งๆในสิงคโปร์ ร้ านเดี ยวกั น วั น
เดียวกัน สามารถ ทําคืนภาษีได้ 7% โดย ทําแบบฟอร์ มจาก ร้ านทีท่ านซือ โดย ต้องซืออย่ างตําคือ มากกว่ า 100 เหรี ยญ สิงคโปร์ **
เพือความสะดวกในการช้ อปปิ งของท่ านอิสระรั บประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางจี
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD 2932
เดินถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ.........

คํา
19.00 น.
22.10 น.
23.30 น.

 
ราคาทัวร์รวม
 ค่าตัวเครืองบิน ตามทีระบุในรายการชันทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลียนแปลงตัว
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ , ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ และค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
 ค่าทีพักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ผ้ ชู าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครืองดืมทีสังเพิม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสังเพิม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิมเองต่างหาก)
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตลอดทริป 600 บาท/ลู กค้า 1 ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีออกใบกํากับภาษี
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถินทีอยู่ 4)สําเนา
ทะเบียนบ้ าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ น ผู้ดาํ เนินการยืนวีซ่าให้ ท่าน โดยจ่ าย
ค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรืองแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า)
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การสํารองทีนัง
1. กรุณาสํารองทีนัง+ชําระเงินมัดจํ าท่านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชือ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ค่าทัวร์
ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงหมด
ั
การยกเลิกการเดินทาง
หากท่านได้ ชาํ ระค่ามั ดจําทัวร์เ ป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว แต่เกิดเหตุสุดวิสยั ทีทําให้ ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ ท่านเปลียนแปลงผู้
เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม เช่น ค่าเปลียนชือทีนังของสายการบิน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจริง แต่ขอสงวนสิทธิในการคืน
เงินทังหมดโดยเด็ดขาด เนืองจากบริษัทฯได้ ชาํ ระค่ามั ดจําทีนังของสายการบิน ค่าดําเนินการ ค่าเอกสาร และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ า
เป็ นทีเรียบร้ อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ ท่านในอัตราดังต่อไปนี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจํา 50%

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วัน หักค่ามัดจํา 100%

ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการทังหมด
เงือนไข และข้อกําหนดอืนๆ

อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน และราคาตัวเครืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคา
ค่าบริการในกรณีทีมีการขึนราคาค่าตัวเครืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลียนได้ ปรับขึนในช่วงใกล้ วนั ทีคณะจะเดินทาง

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัวเครืองบินขากลับซึงยังไม่ได้ ใช้ ไม่ สามารถนํามาขอคืนเงินได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลียนกําหนดการเดินทาง หากมีผ้ รู ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ ครบตามทีกําหนดไว้
คณะทัวร์เดินทางอย่างน้ อย 15 ท่าน มีหัวหน้ าทัวร์

ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระให้ กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนันในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้ บริการใด ๆ มีเหตุอนั ใดทีทําให้ ท่านไม่ ได้ท่องเทียวพร้ อมคณะตาม
รายการทีระบุไว้ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่ สามารถเรียกร้ องขอคืน ค่าบริการได้

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอืน ๆ รวมถึงไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ น ต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้ เพือไม่ให้ กระทบกับลูกค้าท่านอืน แต่ทางตัวแทน
บริษัทฯ จะทําหน้ าทีประสานงานและเจ้ าหน้ าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ

บริษัทฯ จะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร้ องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ สัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดัง กล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข้ องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้ บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให้
ื
แต่จะไม่ คนื เงินให้
สําหรับค่าบริการนันๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้ าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สนิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรือ จากอุบัตเิ หตุต่างๆ

บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์
ข้ อจํากัดด้ านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริง ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์ สงู สุดของ
ลูกค้ าส่วนมากเป็ นสําคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคา และเงือนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนีให้ ขนอยู
ึ ่กับดุลยพินิจของ
บริษัทฯ เท่านัน อีกทังข้อสรุปและข้ อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ ถอื เป็ นข้ อยุติสนสุ
ิ ดสมบูรณ์มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ
ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี อาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
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ข้อตกลงสําคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสํารองทีนัง
เพือให้ การสํารองทีนัง จากบริษัท ฯ เป็ นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดํา เนินการดัง ต่อไปนี
1.ในการสํารองทีนัง ท่านต้ องส่ง สําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของ
บริษัทฯ ทุกครัง ทังนีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ ว การแก้ ไขเปลียนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขเปลียนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้ องเป็ นผู้รบั ภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดทีเกิดขึนเอง
2.โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่ วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้ องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง
มากกว่า 6 เดือน ขึนไป ซึงท่านจะต้ องเป็ นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้ อมของเอกสารด้ วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่ สามารถ ดําเนินการ
ใด ๆ แทนท่านได้ทังสิน
3.สําหรับท่านทีอาศัยอยู่ต่างจังหวัด หรือมีเหตุให้ ต้องเดินทางจากต่างจังหวัด เพือมาร่วมกับคณะทัวร์ โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริษัท
ฯ ก่อนการจองตัวโดยสารภายในประเทศทุกครังเพือขอรับการยืน ยันว่ารายการทัวร์ทีท่านจองมีผ้ รู ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ครบตามจํานวน
ทีกําหนดไว้ และไม่มีการเปลียนกําหนดการเดินทาง โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทังสิน
กรณีทีท่านไม่ได้ทําการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อกั ษรหลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจํ าแล้วทางบริษทั ฯ ถือว่าท่ านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขทีบริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

7

