สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน (SL)

เปิ ดจองแล้ ว !! ก.พ. – มี.ค. 2018
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่ าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ ายที่สนามบิน) (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความ
พึงพอใจ)

วันแรก

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-นํา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารี น่า
เบย์ แซนด์ (-/L/D)
05.00 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น. เหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ ที่
มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึ่ง (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ช่ ือดัง ระดับ 5 ดาว
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์ จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้ อมรอบด้ วย ทําเนี ยบรั ฐบาล
ศาลฎี กาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภา
ของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรํ า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั น้
ช้ า งสํ าริ ด เป็ น ของขวัญ จากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึ่งได้ ม อบให้ ในปี 1871 เพื่ อ สร้ างความสัม พัน ธไมตรี กับ
ประเทศสิงคโปร์ เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ ในครัง้ แรก นําท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั ้นครึ่ งสิงโตครึ่ งปลานี ห้ ันหน้ าออกทางอ่ าวมาริ น่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมี
ฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค
ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นํา้ สิงคโปร์
นําท่ านแวะชม นํา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซิตี ้ ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็ จชิน้ ใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้ างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนํ ้าพุ และได้ สมั ผัสนํ ้าจะพบโชคดีและ รํ่ ารวย
ตลอดปี

จากนัน้ แหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนที่
ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina
Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ย้ งั มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี
ความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สําหรับให้ ผ้ ูที่มาเยื อนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สําหรั บ Super Tree 8 SGD
(208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

บ่าย

คํ่า

นําท่ านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี ้เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทังชาว
้
สิงคโปร์ และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สทิ ธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สทิ ธิ์ในองค์เจ้ าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคนที่มาไหว้ ขอพร
แล้ วประสบความสําเร็ จนั่นเอง วัดนี ้สร้ างขึ ้นก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตังรกรากอยู
้
่ใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้ าแม่กวนอิม และใช้ เป็ นศูนย์กลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่ องราวต่าง ๆ จนกระทัง่
เกิดสงครามโลก บริ เวณแห่งนีถ้ กู ระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริ ย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้ าแม่
กวนอิมแห่งนี ้กลับไม่ได้ รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นันเลย
้
ทําให้ หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ หรื อ
ปาฏิหาริย์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่ อย อาหารท้ องถิ่น
ร้ านนีเ้ ริ่มต้ นตํานานความอร่ อยในปี 1966 ก่ อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ ก็ 40 กว่ าปี
● จากนัน้ อิสระท่ านที่ “มารี น่า เบย์ แซนด์ ” รี สอร์ ทหรู ใหญ่ ท่ สี ุดในสิงคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้ วย
ห้ องพักและห้ องสูทกว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้ อยู่ชัน้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ ายเรื อตังอยู
้ ่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์ คนี ้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
โลก มี พื น้ ที่ กว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่ มีความสูง200 ม. บนสวนได้ รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า
เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตงอยู
ั ้ ่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้ วยเกมการ
พนันทุกรู ปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ มีต้ ู
พนันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมี

ร้ านค้ าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ ง้ ทังหลายสามารถเลื
้
อกซื ้อสินค้ ายี่ห้อดัง ๆ ได้ มากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
จากนัน้ เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel 81 Hollywood หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว++
***FREE WIFI***
*** ไม่มีอาหารเช้ าบริ การที่ รร. แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ รร.

วันที่สอง

Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ บริการ) (-/-/-)
Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ ท้องถิ่นบริการ)

*** หัวหน้ าทัวร์ นําท่ านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY
(ไม่ รวมค่ าบัตร MRT) *** โดยลูกค้ าสามารถแยกทําโปรแกรมที่ต้องการได้ ตามอัธยาศัยอาทิเช่ น
1. ช็อปปิ ้ งที่ห้าง VIVO CITY ห้ างที่ใหญ่ ท่ สี ุดในสิงคโปร์
2. นั่ง EXPRESS TRAIN เข้ าไปที่ SENTOSA > เข้ าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ ายรู ปเกาะเซ็นโตซ่ า > เดินเล่ นริม
ชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่ รวมค่ าบัตร)
3. อิสระตามอัธยาศัย
OPTIONAL !!! หากต้ องการซือ้ บัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรื อแจ้ งไม่ เกิน 7 วันก่ อนการเดินทาง

จากนัน้ เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel 81 Hollywood หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว++
***FREE WIFI***
*** ไม่มีอาหารเช้ าบริ การที่ รร. แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริ เวณ รร.
วันที่สาม

Duty Free Shop – วัดพระเขีย้ วแก้ ว ย่ านไชน่ าทาวน์ – ย่ านลิตเติล้ อินเดีย ช็อปปิ ้ งถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบิน – กรุ งเทพฯ (-/-/-)

• นําท่ านช็อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ี ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ าชันนํ
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมาย อาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า
เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
• นําท่ านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึน้ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระ
เขี ้ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี ้สร้ าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทังหมดราว
้
62 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชันล่
้ างเป็ นห้ องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสน
พิธี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว (ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ท่านได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่
กวนอิม และใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้ อมเดินเล่นช้ อปปิ ง้ ซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1
ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***

นําท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสนั แห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี ้
อาจจะนึกว่ากําลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้ านเรื อนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนํามาทาสี
สดๆให้ ดสู วยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็ นสถานที่ซื ้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตังแต่
้ เสื ้อผ้ า ดอกไม้ สนามแข่งม้ า ให้
ท่านได้ ใช้ เวลาถ่ายรูปเก็บเป็ นความทรงจําประมาณ 30 นาที
บ่ าย
รถโค้ ชนําท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห้ างสรรพสินค้ า
ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสายนีเ้ ป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสินค้ าทุกลําจะ ต้ องมาผ่านที่ ท่าเรื อของสิงคโปร์ นี ้
เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้ ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ระดับโลก เพราะว่ามีศนู ย์การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชันดี
้ มากมายตังอยู
้ ่
เรี ยงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้ าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
17.30 น. ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
“มากกว่ าความชํานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลี่ยนราคา
หากมีการปรั บขึน้ ของภาษีนํา้ มันของสายบิน
กรุ๊ ปออกเดินทางได้ เมื่อมีจาํ นวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่ านขึน้ ไป (มีหัวหน้ าทัวร์ )
กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่ อนออกตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า

อัตราค่ าบริการ
ไฟท์ บนิ

โรงแรม

SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2130

-Hotel 81 //
FRAGRANCE
HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

พีเรี ยด
28-30 JAN 18
01-03 FEB 18
04-06 FEB 18
08-10 FEB 18
11-13 FEB 18
22-24 FEB 18
25-27 FEB 18
10-12 MAR 18
11-13 MAR 18
22-24 MAR 18
25-27 MAR 18

ราคาท่ านละ
7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.8,555.7,999.7,999.7,999.-

พักเดี่ยว

2,500.-

**สําหรั บหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
โปรแกรม FLOW เป็ นราคา PROMOTION ไม่ มีราคาเด็ก
ทารกอายุต่าํ กว่ า 2 ปี
ราคา 3,000 บาท

***ทางบริษัทมีต๋ วั Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ าคิวเครื่ องเล่ น)
จําหน่ าย 1,500 บาทต่ อท่ าน***
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซื ้อบัตรกับทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชําระเงินแล้ ว
เนื่องจากการซื ้อบัตรเป็ นการล๊ อคราคาตัว๋ ก่อนเดินทาง บางครัง้ หากผู้ใช้ บริการ Express มีจํานวนน้ อยราคาอาจเริ่ มต้ น 40 SGD หรื อ 1,000
บาท บางครัง้ หากมีผ้ ตู ้ องการใช้ บตั ร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรื อ 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 4,000 บาท
*** เมื่อชําระค่ ามัดจําแล้ วถือว่ ารั บทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***ขอความกรุ ณาส่ งสําเนาพาสปอร์ ตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วโปรโมชั่น สาย
การบินจะเข้ มงวดเรื่ องกําหนดการออกตั๋วเร็วกว่ าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษี นํ ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวันเดินทาง
เท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ ม่ รวม







ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ
ค่ าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ ายที่สนามบิน)
(ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นํ ้าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่ มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรื อค่ าตั๋วเข้ าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่ าบริการที่สงิ คโปร์ เป็ น
แบบเหมาจ่ าย
1. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ า
กรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุ
ไว้ แล้ วทังหมด
้

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญ หาย สูญ เสียหรื อได้ รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละ
สิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี
 บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ู
ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่า
ทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ

