(SPSIN015)

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน By JET STAR AIRWAYS (3K)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้ องถิ่น และคนขับ รถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่าย
ที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้า ทัวร์ ตามความพึ งพอใจ)
วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY
– มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุว รรณภูมิชั้น4 เคาน์เตอร์ E ประตู3 อ าคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512

09.30 น.

(SPSIN015) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE (3K) 14-16 SEP 2018 เก็บทิป1500

ที่สนามบิน

(SPSIN015)

13.00 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมื อ ง
สิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้อ งถิ่ น

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อ ดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อ มรอบด้ ว ย ท้ า เนี ย บ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือ ง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดี ต เป็ น
ที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ น ร้ า การแสดงตลก ผ่ า นชม
“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้ ม อบให้ ใ นปี 1871
เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิ ง คโปร์ ใ นครั้ ง แรก น้ า ท่ า น
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออก
ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท ” ซึ่ ง โดดเด่ น ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์
น้าท่านแวะชม น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ ตึ ก ซั น
เทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ้นใหม่ หมู่ ตึ ก ซั น เทค สร้ า งขึ้ น โดยนั ก ธุ ร กิ จ ชาว
ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ําพุ และ
ได้สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดปี

จากนั้นแหล่งท่อ งเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการ
จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยัง มี ท างเดิ น ลอยฟ้ า
เชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็ น สวนจากมุ ม
สูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส้าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

บ่าย

ค่้า

น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่ า ง
มาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มา
จากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์ก ลางสํ า หรั บ พบปะ
พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่
ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิ ด ครั้ ง นั้ น
เลย ทําให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อ ย อาหาร
ท้อ งถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อ ยในป 1966 ก่อ ตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ก็
40 กว่าป
● จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์ ” รี ส อร์ ท หรู ใ หญ่ ที่ สุ ด ในสิ ง คโปร์ มารี น่ า เบย์ แซนด์ ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่
ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึ ง The Sky
on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัด
ว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ ค บา
คาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สํ า หรั บ นั ก ชอปปิ้ ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
(บริการน้้าดื่ม / WIFI ที่ห้อ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
วันที่สอง

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ)
*** หัวหน้าทัวร์น้าท่านเดิน ทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY
(ไม่รวมค่าบัตร MRT) *** โดยลูกค้าสามารถแยกท้าโปรแกรมที่ต้องการได้ต ามอัธยาศัยอาทิ
เช่น
1. ช็อปปิ้งที่ห้า ง VIVO CITY ห้า งที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2. นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า ไปที่ SENTOSA > เข้า สวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่า ยรูปเกาะเซ็นโตซ่า >
เดินเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่า บัตร)
3. อิสระตามอัธยาศัย

OPTIONAL !!! หากต้องการซือ
้ บัตรสวนสนุกเพิ่ ม โปรดแจ้ ง ณ
เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
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จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
(บริการน้้าดื่ม / WIFI ที่ห้อ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สาม

Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่า นไชน่า ทาวน์ – ย่า นลิตเติ้ลอินเดีย ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม


น้าท่านช็อ ปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อ มากมาย อาทิ
น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ



น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถั ง วางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้า นบาท) ชั้ น
ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ ย ว
แก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
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***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นําท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใคร
มาย่านนี้อาจจะนึกว่ากําลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์ โ คโร
เนียลถูกนํามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ ย นสิ่ ง ของต่ า งๆ ตั้ ง แต่
เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ 30 นาที
บ่าย

รถโค้ชน้าท่านช้อ ปปิ้งย่านถนนออร์ ช าร์ ด สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม รุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด จะถู ก นํ า มาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลําจะ ต้ องมาผ่ า น
ที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ
อื่นๆอีกมากมาย

......... น.

***(อิสระอาหาร เพื่อ ความสะดวกในการท่อ งเที่ยว)***
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

19.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513

20.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อ มความประทับใจ

“มากกว่าความช้านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี
การปรับขึ้นของภาษีน้ามันของสายบิน

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อ มีจ้านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีห ัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีห ัวหน้าทัวร์)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อ นออกตั๋วเครื่อ งบินภายในประเทศเพื่อ ประโยชน์ของลูกค้า

ไฟท์บิน

โรงแรม

พีเรียด

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

3K512
0930-1300
///
3K513

Quality
Hotel หรือ
เทียบเท่า 3
ดาว

14-16 Sep 2018

9,555.เก็บทิป 1500
ที่สนามบิน

1910-2035
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อัตราค่าบริการ
**ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
โปรแกรม FLOW เป็นราคา PROMOTION ไม่มีราคาเด็ก
ทารกอายุต่้ากว่า 2 ป

ราคา 3,000 บาท

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จ้าหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับ ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชําระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บ ริการ Express มีจํานวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้ง
หากมีผู้ต้องการใช้บ ัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อช้าระค่ามัดจ้าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุก ประการ ***

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

***ขอความกรุณาส่งส้า เนาพาสปอร์ตและช้าระมัดจ้าภายใน 24 ช.ม. หลังจาก
ท้าการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋ว โปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่อ ง
ก้าหนดการออกตั๋ วเร็ วกว่ าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ

จากวันเดินทาง***
อัตรานี้รวม








ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก )
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อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ายที่สนามบิน)
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทั วร์ต ามความพึง พอใจ)






ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ้าและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่
สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริก ารที่สิ งคโปร์ เป็ นแบบเหมาจ่าย

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบ
่ ริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อ นไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่ อ าจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับ บาดเจ็ บ ที่ น อกเหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่ า งๆ เนื่ อ งจาก
รายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรื อ ถู กปฏิ เ สธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถ
ขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เ ป็ น ไปในลั กษณะเหมาจ่ า ย เมื่ อ ท่ า นได้ ชํ า ระเงิ น มั ด จํ า หรื อ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถื อ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
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 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน

ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ,
การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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