FLOW SINGAPORE PLUS 3 DAYS โดยสายการบิน (SL)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถินและคนขับรถ ค่ าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ ายทีสนามบิน) (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความ
พึงพอใจ)
วันแรก
กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-นํ าพุแห่ งความมังคัง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า
เบย์ แซนด์ (-/L/D)
05.00 น.
คณะพร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้ าหน้ าที
ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.

เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เทียวบินที SL100

11.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนั นนําท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองสิงคโปร์ ที
มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึ ง (เวลาท้ องถินเร็ วกว่ าประเทศ

เทียง

ไทย 1 ชัวโมง)
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ชือดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์ จากไกด์ท้องถิ น ซึงล้ อมรอบด้ วย ทําเนียบรั ฐบาล
ศาลฎีกาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึงในอดีตเป็ นทีตั งของรัฐสภา
ของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั น
ช้ างสําริ ดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึงได้ มอบให้ ในปี 1871 เพือสร้ างความสัมพันธไมตรี กับ
ประเทศสิงคโปร์ เมือครั งทีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ ในครั งแรกนําท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั นครึ งสิงโตครึ งปลานี หันหน้ าออกทางอ่ าวมาริ น่า มีทัศนียภาพที สายงาม โดยมี
ฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึงโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค
ซึงเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นํ าสิงคโปร์
นําท่ านแวะชม นํ าพุแห่ งความมังคัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ ตั งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็ จชิ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้ างขึ นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึงนับเป็ นโครงการ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสดุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนํ าพุ และได้ สมั ผัสนํ าจะพบโชคดีและรํ ารวย
ตลอดปี

จากนั นแหล่ งท่ องเทียวแห่ งใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนที
ใหญ่ทีสดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื นชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื องแห่งชาติของ Marina
Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื อมต่อกับ Super tree คู่ทีมี
ความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สําหรับให้ ผ้ ูทีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึ นลิฟต์ สําหรั บ Super Tree 8 SGD
(208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
บ่าย

นําท่ านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี เป็ นวัดทีมีชือเสียงอย่างมาก ทั งชาว
สิงคโปร์ และนักท่องเทียวนับถือว่าศักดิสทิ ธิมาก ความเชืออันศักดิสทิ ธิในองค์เจ้ าแม่กวนอิมนั น มาจากคนทีมาไหว้ ขอพร
แล้ วประสบความสําเร็ จนันเอง วัดนี สร้ างขึ นก่อนสงครามโลกครั งที2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอพยพมาตั งรกรากอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ เพือสักการะเจ้ าแม่กวนอิม และใช้ เป็ นศูนย์กลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื องราวต่าง ๆ จนกระทัง
เกิดสงครามโลก บริ เวณแห่งนี ถูกระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริ ย์อย่างยิ งทีสถานทีประดิษฐานเจ้ าแม่
กวนอิมแห่งนี กลับไม่ได้ รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั งนั นเลย ทําให้ หลายคนเชื อว่าเป็ นเรื องความศักดิสิทธิ หรื อ
ปาฏิหาริ ย์

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่ อย อาหารท้ องถิน
ร้ านนี เริมต้ นตํานานความอร่ อยในปี 1966 ก่ อตั งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ก็ 40 กว่ าปี
● จากนั นอิสระท่ านที “มารีน่า เบย์ แซนด์ ” รีสอร์ ทหรูใหญ่ ทีสุดในสิงคโปร์ มารี นา่ เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้ วย
ห้ องพักและห้ องสูทกว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั งอยู่ชั นที 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่ าขึ นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ ายเรื อตั งอยู่บนอาคารทั ง3 แซนด์ส สกาย พาร์ คนี ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทีสดุ ใน
โลก มีพื นทีกว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที มีความสูง200 ม. บนสวนได้ รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารทีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารี นา่
เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ทีตั งอยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั งตรงข้ ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที เต็มไปด้ วยเกมการ
พนันทุกรู ปแบบ ซึงนักท่องเทียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู 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 งทั งหลายสามารถเลือกซือสินค้ ายีห้อดัง ๆ ได้ มากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
จากนั นเข้ าสู่ทีพัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่ า
**** ไม่ใช่ยา่ น GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI***
*** ไม่ มีอาหารเช้ าบริการที รร. แต่ มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ รร.

วันทีสอง

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

อิสระอาหารเช้ าตามอัธยาศัย
Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ ท้องถินบริการ)
*** หัวหน้ าทัวร์ นําท่ านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY (ไม่ รวมค่ าบัตร MRT) ***
โดยลูกค้ าสามารถแยกทําโปรแกรมทีต้องการได้ ตามอัธยาศัยอาทิเช่ น
1. ช็อปปิ งทีห้าง VIVO CITY ห้ างทีใหญ่ ทีสุดในสิงคโปร์
2. นัง EXPRESS TRAIN เข้ าไปที SENTOSA > เข้ าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ ายรูปเกาะเซ็นโตซ่ า > เดินเล่ นริม
ชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่ รวมค่ าบัตร)
3. อิสระตามอัธยาศัย
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพือความสะดวกในการท่ องเทียว)***
OPTIONAL !!! หากต้ องการซื อบัตรสวนสนุกเพิมโปรดแจ้ ง ณ เวลาทีจองทัวร์ หรือแจ้ งไม่ เกิน 7 วันก่ อนการเดินทาง

จากนั นเข้ าสู่ทีพัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่ า
**** ไม่ใช่ยา่ น GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI***
*** ไม่มีอาหารเช้ าบริ การที รร. แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริ เวณ รร.
วันทีสาม

Duty Free Shop – วัดพระเขี ยวแก้ ว ย่ านไชน่ าทาวน์ – ย่ านลิตเติ ลอินเดีย ช็อปปิ งถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบิน – กรุ งเทพฯ (-/-/-)
อิสระอาหารเช้ าตามอัธยาศัย

 นําท่ านช็อปปิ งสินค้ าปลอดภาษีที ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop) ทีนีมีสินค้ าชั นนําให้ ท่านเลือกซื อมากมาย อาทิ
นํ าหอม เสื อผ้ า เครื องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 นําท่ านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ นเพือเป็ นที
ประดิษฐานพระเขี ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี สร้ าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์
เมือวันที 1มีนาคม 2005 ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทั งหมดราว62 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชั นล่าง
เป็ นห้ องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสนพิธี ชั น 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชั น 4 เป็ นทีประดิษฐานพระเขี ยวแก้ ว
(ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ทา่ นได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิม และใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ งมีศิลปกรรมการตกแต่งทีสวยงาม พร้ อม
เดินเล่นช้ อปปิ ง ซื อของทีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพือความสะดวกในการท่ องเทียว)***
นําท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสนั แห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื อบอก ใครมาย่านนี
อาจจะนึกว่ากําลังเทียวอยูใ่ นประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้ านเรื อนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนํามาทาสี
สดๆให้ ดสู วยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็ นสถานทีซื อขายแลกเปลียนสิงของต่างๆ ตั งแต่เสื อผ้ า ดอกไม้ สนามแข่งม้ าให้
ท่านได้ ใช้ เวลาถ่ายรูปเก็บเป็ นความทรงจําประมาณ 30 นาที
รถโค้ ชนําท่ านช้ อปปิ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห้ างสรรพสินค้ า
ทีตั งอยู่บนถนนสายนี เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสินค้ าทุกลําจะ ต้ องมาผ่านที ท่าเรื อของสิงคโปร์ นี
เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้ ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ งระดับโลก เพราะว่ามีศนู ย์การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชั นดีมากมายตั งอยู่
เรี ยงราย สองฝั งถนน อาทิเช่น ห้ าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืนๆอีกมากมาย
17.30 น.
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทียวบินที SL105
21.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
“มากกว่ าความชํานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลียนราคา
หากมีการปรับขึ นของภาษีนํ ามันของสายบิน
กรุ๊ ปออกเดินทางได้ เมือมีจาํ นวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่ านขึ นไป (มีหัวหน้ าทัวร์ )
กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่ อนออกตัวเครืองบินภายในประเทศเพือประโยชน์ ของลูกค้ า
อัตราค่ าบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
บ่ าย

July 2018
ไฟท์ บนิ
SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2130

โรงแรม
FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

พีเรียด
08-10 JUL 18

ราคาท่ านละ
8,299

19-21 JUL 18

8,299

22-24 JUL 18

8,299

August 2018

พักเดียว

2,900.-

ไฟท์ บนิ

โรงแรม

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

FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

พีเรียด
2-4 ส.ค. 61
16-18 ส.ค. 61
19-21 ส.ค. 61
23-25 ส.ค. 61
26-28 ส.ค. 61
30 ส.ค.-1 ก.ย.

ราคาท่ านละ
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299

พักเดียว

ราคาท่ านละ
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299

พักเดียว

2,900.-

September 2018
ไฟท์ บนิ

โรงแรม

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

FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

พีเรียด
6-8 ก.ย. 61
9-11 ก.ย. 61
20-22 ก.ย. 61
23-25 ก.ย. 61
27-29 ก.ย. 61
30 ก.ย. – 2 ต.ค.

2,900.-

OCT 2018
ไฟท์ บนิ
SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2130

โรงแรม

พีเรียด

ราคาท่ านละ

พักเดียว

FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

1-3 ต.ค. 61
2-4 ต.ค. 61
3-5 ต.ค. 61
29-31 ต.ค. 61
30 ต.ค.-1 พ.ย.
31 ต.ค. – 2 พ.ย.

8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299

2,900.-

NOV 2018
ไฟท์ บนิ
SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2130

โรงแรม

พีเรียด

ราคาท่ านละ

พักเดียว

FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

1-3 พ.ย. 61
4-6 พ.ย. 61
8-10 พ.ย. 61
11-13 พ.ย. 61
18-20 พ.ย. 61
22-24 พ.ย. 61
25-27 พ.ย. 61
29 พ.ย. -1 ธ.ค.

8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299
8,299

2,900.-

DEC 2018
ไฟท์ บนิ
SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2130

โรงแรม

FRAGRANCE HOTEL
/ HOTEL 81 หรือ
เทียบเท่ า
โรงแรมไม่ มีอาหารเช้ า

พีเรียด

ราคาท่ านละ

4-6 ธ.ค. 61
11-13 ธ.ค. 61
17-19 ธ.ค. 61
18-20 ธ.ค. 61
19-21 ธ.ค. 61

8,299
8,299
8,299
8,299
8,299

24-26 ธ.ค. 61

8,299

พักเดียว

2,900.-

โปรแกรม FLOW เป็ นราคา PROMOTION ไม่ มีราคาเด็ก
ทารกอายุตาํ กว่ า 2 ปี
ราคา 4,000 บาท
***ทางบริษัทมีตัว Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ าคิวเครืองเล่ น)
จําหน่ าย 1,500 บาทต่ อท่ าน***
(ต้ องมีตวั ONEDAY PASS ก่ อน)
ราคาตัว Express หากตกลงซื อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชําระเงินแล้ ว
เนืองจากการซื อบัตรเป็ นการล๊ อคราคาตัวก่อนเดินทาง บางครั งหากผู้ใช้ บริ การExpress มีจํานวนน้ อยราคาอาจเริ มต้ น 40 SGD หรื อ 1,000
บาท บางครั งหากมีผ้ ตู ้ องการใช้ บตั ร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรื อ 2,500 บาท
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท
*** เมือชําระค่ ามัดจําแล้ วถือว่ ารับทราบเงือนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
พร้ อมส่ งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้ าหน้ าทีจองทัวร์ / ส่ วนทีเหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***ขอความกรุ ณาส่ งสําเนาพาสปอร์ ตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนืองจากเป็ นราคาตัวโปรโมชัน สาย
การบินจะเข้ มงวดเรืองกําหนดการออกตัวเร็วกว่ าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน นับจากวันเดินทาง***
เงือนไขการตัดกรุ๊ ปสิงคโปร์ LION AIR (SL)
กรณีตดั กรุ้ปในซีรีย์ เป็ นกรุ้ปส่วนตัว
15+0 เพิม 1,500 บาท จากซีรีย์
15+1 เพิม 2,000 บาท จากซีรีย์
20+1 เพิม 1,500 บาท จากซีรีย์
25+1 เพิม 1,000 บาท จากซีรีย์
30+1 เพิม 500 บาท จากซีรีย์
35+1 ราคาเท่าซีรีย์

อัตรานี รวม








ค่าตัวเครื องบิน และภาษี นํ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื องดืมทีระบุไว้ ในรายการ
ค่าทีพกั 2 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีทอ่ งเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได้ ระบุไว้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยูก่ บั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเกิดขึ นระหว่างวันเดินทาง
เท่านั นโดยจะต้ องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี ไม่ รวม
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถินและคนขับรถ ค่ าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท (จ่ ายทีสนามบิน)
(ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื องดืมทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนํ าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีมิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการจองทัวร์
**** ไม่ มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่ าตัวเข้ าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนืองจากค่ าบริการทีสิงคโปร์ เป็ น
แบบเหมาจ่ าย
1. เนืองจากตัวเครื องบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัวเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั งสิน ถ้ า
กรณียกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทั งหมดหรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที บริ ษัทระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ
เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุ
ไว้ แล้ วทั งหมด

เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางทีมวี นั กําหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
 ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที นอกเหนือความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื องจากรายการทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละ
สิทธิการใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในทุก
กรณี
 บริ ษัทฯมีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมผี ้ ู
ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื อไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่า
ทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระ
โดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่างๆ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ

