กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ ำพุแห่งควำมมั ่งคั ่ง – MERLION PARK - กำร์เด้น บำยเดอะเบย์ (ไม่
รวมค่ำเข้ำชมโดม) - มำรีน่ำเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ E สาย
การบิน JETSTAR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางให้กบั ท่าน
09.15 น. เหินฟ้ าสู่ สนำมบินนำนำชำติชำงฮี โดยเที่ยวบินที่ 3K512
วันแรก

12.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง กรุณาปรับเวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) หลังจากผ่าน
ขั้นตอนศุลกากรแล้วรับกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์ นาท่านชม ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวง
จุย้ " ประหนึ่ งอุง้ มือมีหา้ นิ้ วเรียงรายพร้อมทั้งเยี่ย มชม "น้ ำ พุแห่งควำมมั ่งคั ่ง" หรือ Fountain of
Wealth อันเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศ
เล็กๆ แห่งนี้ ต้องแวะมารับพลังน้ าแห่งความรา่ รวยเสมอไป ซึ่งน้ าพุ ณ ที่แห่งนี้ ยังได้รับการบันทึกว่า
ในกินเนสบุค้ เมื่อปี 1998 เป็ นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุย้
ทั้งหลายบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ าพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ าพุมคี วามหมายเป็ น
เหมือนสัญลักษณ์ของชีวติ และความมัง่ คัง่ การที่น้ าพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมัง่ คัง่
ของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ าประหนึ่ งความมัง่ คัง่ ที่ไหลมารวมกัน อันเป็ นที่มาของชื่อ “น้ าพุ
แห่งความมัง่ คัง่ ”กล่าวกันว่าใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน้ าพุแห่งนี้ สามรอบโดย
เอามือแตะที่น้ าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รบั พลังน้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือรา่ รวยตลอดปี อีกทั้ง
น าพุที่นี่น้ั นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ าพุที่อื่นนั ่นคือน้ าพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดยปกติแล้วน้ าพุที่อื่นๆ
มักจะมีทิศทางพุ่งขึ้ น

เย็น

จากนั้ น น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญ ลักษณ์ของการท่องเที่ย วประเทศสิงคโปร์ สามารถ
ถ่ายรูปโรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิว
สิงคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด์
นาทุกท่านสู่ กำร์เด้น บำย เดอะเบย์ GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน
เกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้น ไม้น านาพัน ธุ์ และ เป็ นศูน ย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดิน
ลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผูท้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้
ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยัง
มีสวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่ำเข้ำชม Flower Dome และ Cloud Forest)
บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
จากนั้ นนาท่านชม มำรีน่ำ เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบ
ไปด้ว ยห้อ งพัก กว่า 2,500 ห้อ งโรงแรมยัง มีไ ฮไลท์คื อ The Sands Sky Park ตั้ง อยู่ ช้ัน ที่ 57 ของ
โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ น) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่
บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม.และจัดเป็ น
สวนลอยฟ้ าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ กว่า 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น
มีร ้า นอาหารที่ ห รู ห รา The Sky On 57 และยัง มี “มารี น่ า เบย์
แซนด์ คาสิโน” ที่ต้งั อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั ่งตรงข้ามกับ
ตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนั นทุกรูปแบบ
ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน โดยมีโต๊ะพนั นมากกว่า 600 โต๊ะ มี
ตูพ้ นั นหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บา
คาร่า ภายในยังมีรา้ นค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ท่ำนที่จะเข้ำสถำนคำสิโน ต้องแสดงพำสปอร์ต
และห้ำ มมี อำยุตำ่ กว่ำ 21 ปี กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษห้ำ มใส่กำงเกงขำสั้น สุภำพสตรีใส่ชุ ด
สุภำพ และห้ำมสวมรองเท้ำแตะ)
สาหรับนั กช้อปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินค้ายี่หอ้ ดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิวเมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์
, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่ าสนใจเป็ น
อย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra Light & Water Show ซึ่งเป็ นโชว์สุดอลังการที่น่ า
ตื่นตาตื่นใจให้กบั นั กท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light and Water Show เป็ นการ
แสดง แสง สี เสียง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าว
มาริน่าด้านหน้าของ MARINA BAY SAND
(กำรแสดงเริ่ม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทำงห้ำง)
พักที่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่สอง อิสระทุกท่ำนท่องเที่ยว ช้อปปิ้ งตำมอัธยำสัย หรือเกำะมหำสนุก SENTOSA
เช้ำ
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาทุกท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ด้วยรถไฟฟ้ า
(ไม่รวมค่ำเข้ำ เครื่องเล่น หรือโชว์ตำ่ งๆ และค่ำเดินทำงไป-กลับ)
หากท่านไม่ไปเกาะเซ็นโตซ่าหัวหน้าทัวร์จะให้คาแนะนาในการท่องเที่ยวแก่ท่าน
(คำแนะนำ : ควรพกนำมบัตรของโรงแรมไปด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลับโรงแรม)
***(อิสระอำหำรกลำงวันและคำ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งของท่ำน)***
เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุ ก เมือ่ ก่อนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมือ่ ครั้งยังตกเป็ นอาณานิ คม
ของคนอังกฤษ ปื นใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็ นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน
ต่อมาทางรัฐ บาลได้สร้างขึ้ นมาให้เป็ นแหล่ งท่องเที่ย วระดับโลก ภายในเกาะเซ็น โตซ่ามีขนาด 5
ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่ สาหรับท่องเที่ยวหลายที่ สามารถนั ง่ รถรางฟรีภายใน
เกาะเชื่ อ มต่ อ ไปยัง สถานที่ เ ที่ ย ว อาทิ เ ช่ น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower ,
Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใต้น้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ
อีกมากมาย

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีท้งั หมด 7 โซน เปิ ด
บริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้ นที่ 49
เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี สอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง
จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีท้งั ยังมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1)
Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่ อ งเล่ น รถไฟ
เหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2)
Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่ า
3)
Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนั ่ ง เรื อ ผจญภั ย ชมสั ต ว์ ต่ า งๆ เสมื อ นท่ า นก าลั ง อยู่ ใ น
ภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4)
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5)
Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง
ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รลู ้ ืม
6)
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7)
Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลี วู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูน ย์รวมแห่งความ
บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
พักที่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่สำม วัดเจ้ำแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ ยวแก้ว – ช้อปปิ้ งออร์ชำร์ด - กรุงเทพฯ
เช้ำ
บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้า สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ที่วดั เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของคน
สิงคโปร์เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
จากนั้ นนาท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ ยวแก้ว วัดนี้ ถูกสร้างขึ้ นมาเมือ่ ไม่นานมานี้ ด้วยทุนสร้างกว่า
53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ น
โซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่ าสนใจอยู่ที่ช้ัน 4 เป็ นพระบรมสารีริกธาตุส่ วนฟั น ของ
พระพุทธเจ้า ให้ท่านได้สักการ น าท่านเดิน เที่ย วชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็ น
เอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปั ตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมาย
ให้เลือกซื้ อหากัน

เที่ยง

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร พิเศษ !! เมนูขำ้ วมันไก่ ณ ภัตตำคำรบุนถ่องกี่
จากนั้ นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิ กส์
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อปปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนน
ที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซื้ อสินค้า BRAND NAME ยี่หอ้ ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็ น
แหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้าร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝั ่ง
ถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
(หัวหน้ำทัวร์มี กำรนัดหมำย กรุณำตรงเวลำด้วย เพื่อประโยชน์ของสมำชิกส่วนรวม ในกรณี ที่
ท่ำ นสมำชิ ก มำหลัง เวลำนัด หมำย หัว หน้ำ ทัว ร์จ ะใช้วิ จ ำรณญำณในกำรน ำคณะส่ ว นรวม
เดินทำงสู่สนำมบิน)
19.10น นาท่านเหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เทีย่ วบินที่ 3K513
20.35น เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************
** หำกท่ำนที่ตอ้ งออกตั ๋วภำยใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำร ออก ตั ๋ว
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ **
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ ช้บริกำร ***

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่ำน
10 – 12 มีนำคม 2561
9,888
12 – 14 พฤษภำคม 2561
12,888
15 – 17 มิถุนำยน 2561
10,888
13 – 15 กรกฎำคม 2561
10,888
กำหนดกำเดินทำง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
9,888
12,888
10,888
10,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
9,888
12,888
10,888
10,888

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500
4,000
3,500
3,500

**ในกรณีพกั ห้อง Tripple จะใช้เตรียงเสริมภำยในห้องพัก**

** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท**
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่ำนละ 30 SGD /ทริป/ต่อท่ำน ส่วนของหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจ***
โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั ที่อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ ับควำมเหมำะสมเป็ นหลักโดย
จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นหลัก
กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 15 ท่ำนขึ้ นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณำ
สอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
1.
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาจานวน 5,000 บาท เพื่อสารองที่นัง่
2.
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันกรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ชี ื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ชี ื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืน เงิน ค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่ าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3.
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ั กท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนี ั กท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิ ด้
ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ

6.

7.

8.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัทกากับเท่านั้ น

ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้ น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
3. IATA ได้กำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรนำแบตเตอรี่สำรองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
- แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มกี ารจากัดจานวน
- แบตเตอรี่สารองที่มคี วามจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
- แบตเตอรี่สารองที่มคี วามจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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