วันแรก
06.30 น.
09.15 น.

12.50 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร – น้ําพุแหงความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การเดน บายเดอะเบย (ไมรวมคาเขาชมโดม) - มารีนา
เบยแซน - ชมโชว SPETRA LIGHT & WATER SHOW
คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร E สายการบิน JETSTAR โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทาน
เหินฟาสู สนามบินนานาชาติชางฮี โดยเที่ยวบินที่ 3K512

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลา
ทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง
สิงคโปร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร นําทานชม ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่งอุงมือมีหานิ้วเรียง
รายพรอมทั้งเยี่ยมชม "น้ําพุแหงความมั่งคั่ง" หรือ อันเปนหนึ่งในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มา
เยือนประเทศเล็กๆ แหงนี้ตองแวะมารับพลังน้ําแหงความร่ํารวยเสมอไป ซึ่งน้ําพุ ณ ที่แหงนี้ยังไดรับการบันทึกวา ในกินเนสบุคเมื่อป
1998 เปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยทั้งหลายบอกเปนเสียงเดียวกันวา เจาตัววงแหวนที่มี
น้ําพุงออกมาเขาสูใจกลางน้ําพุมีความหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น้ําพุงเขาตรงกลางดานในคือการกัก
เก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเปนที่มาของชื่อ “น้ําพุแหงความมั่งคั่ง”
กลาวกันวาใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลวไดมาเดินรอบน้ําพุแหงนี้สามรอบโดยเอามื อแตะที่น้ําพุไวตลอดเวลาจะไดรับพลังน้ํา
แหงโชคลาภและความโชคดี หรือร่ํารวยตลอดป อีกทั้งนําพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกตางจากน้ําพุที่อื่นนั่นคือน้ําพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดย
ปกติแลวน้ําพุที่อื่นๆมักจะมีทิศทางพุงขึ้น

จากนั้นนําทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่
สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษวิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด

นําทุกทานสู การเดน บาย เดอะเบย GARDEN BY THE BAY”ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่น
ชมกับ ตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมี
โซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest)

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มารีนา เบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หอง
โรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบน
อาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม.และจัดเปนสวนลอย
ฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ กวา 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่
หรูหรา The Sky On 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออา หรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปน
คาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ใหนักทองเที่ยวไดเพลิดเพลิน โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญ
มากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคาปลีก และภัตตาคารมากมาย

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุต่ํากวา 21 ป
การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)
สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada,
Burberry, Cartier โดยที่ทุกทานสามารถชมวิวเมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อาวมารีนาเบย จาก
มุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก พรอมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว Spectra Light & Water Show ซึ่งเปนโชวสุดอลังการที่นา
ตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light and Water Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา
ที่ใหญที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินาดานหนาของ MARINA BAY SAND

(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)
พักที่
PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา
วันที่สอง อิสระทุกทานทองเที่ยว ชอปปงตามอัธยาสัย หรือเดินทางสูเกาะมหาสนุก SENTOSA
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทุกทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา
(ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ)
หากทานไมไปเกาะเซ็นโตซาหัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทาน
(คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

***(อิสระอาหารกลางวันและค่ํา เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวและชอปปงของทาน)***
เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเปนฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเปนอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปนใหญที่
เมื่อกอนเคยใช ก็เปนจัดแสดงโชวที่นี่ คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ใน ตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับ
โลก ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมีสถานที่ สําหรับทองเที่ยวหลายที่ สามารถนั่งรถรางฟรี
ภายในเกาะเชื่อมตอไปยังสถานที่เที่ยว อาทิเชน Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky
Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ําที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอื่นๆอีกมากมาย

1)
2)
3)

นําทานเดินทางเขาสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่
รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรี
สอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่
โรงแรม Crockford Tower
Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก
Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา
Madagascar A CrateAdventure เปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar

4)
5)
6)
7)
พักที่

Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่
Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป
Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง
PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

วัดเจาแมกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแกว – ชอปปงออรชารด - กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่วัดเกาแกและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป นสิริมงคลแกทุก
ทาน

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดย
ออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูที่ชั้ น 4 เปน
พระบรมสารีริกธาตุสวนฟนของพระพุทธเจา ใหทานไดสักการ นําทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเปน
เอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อหากัน

เที่ยง

19.10น
20.35น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัตตาคารบุนถองกี่
จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอมชมสินคาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลอง
วีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอปปง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซื้อสินคา BRAND
NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปงระดับโลก เพราะวามีศูนยการคารานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียง
รายสองฝงถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
(หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัด
หมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน)
นําทานเหินฟาสู กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากทานที่ตอ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาที่ทกุ ครั้งกอนทําการ ออก ตั๋วเนือ่ งจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
ผูใหญหองละ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
2-3 ทาน
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
20 – 22 ตุลาคม 2561
16,999
16,999
16,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
13,999
13,999
13,999
01 – 03 ธันวาคม 2561
13,999
13,999
13,999
28 – 30 ธันวาคม 2561
17,999
17,999
17,999
29 – 31 ธันวาคม 2561
17,999
17,999
17,999
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
22,999
22,999
22,999
**ในกรณีพักหอง Tripple จะใชเตรียงเสริมภายในหองพัก**
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น
และหัวหนาทัวรทานละ 40 SGD /ทริป/ตอทาน***
กําหนดกาเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000
4,000
4,000
5,500
5,500
6,500

โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของ
ลูกคาเปนหลัก
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1.
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นั่ง
2.
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วันกรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆให ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ
3.
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2.
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเข าใหครบถวน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว

2.2
2.3

3.
4.

5.

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่
ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไม ถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1.
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2.
ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่ อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด จํา
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7.
อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกั นภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุ ภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2.
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น
3.
IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้
เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4.
หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
*****************************************

