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NT129
ทวัรส์งิคโปร ์FORMULA 1 CITY TOUR 3 วัน 2 คนื (SL)
ทัวรส์งิคโปร ์, 3 วัน 2 คนื ,

Boss Hotel

เมอรไ์ลออ้น - ถนนอลซิาเบธวอลค์ - วดัเจา้แมก่วนอมิ - น้าํพแุหง่ความมงัคงั - GARDEN BY THE BAY
Super tree - FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2019 - Free Day - City Tour - Duty Free Shop 

วดัพระเขยีวแกว้ - ยา่นไชน่าทาวน ์- มารนี่าเบยแ์ซนด ์- ยา่นถนนออรช์ารด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ - น้าํพแุหง่ความมงัคงั - GARDEN BY THE BAY - FORMULA 1 SINGAPORE
2018 (รวมบตัรเขา้ชมงานระบุทนีงั)

05.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

07.40 น.
เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ Thai Lion Air เทยีวบนิท ีSL100 

11.20 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงสงิคโปร ์ทมีกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลาย  ๆทา่นตอ้งทงึ
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย อาหารทอ้งถนิ รา้นนีเรมิตน้ตํานานความอร่อยในปี
1966 กอ่ตังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวันนี ก็ 40 กวา่ปี

บา่ย
นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา
มทัีศนียภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าํสงิคโปร ์

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดนีเป็นวัดทมีชีอืเสยีงอย่างมาก
ทังชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทยีวนับถอืวา่ศักดสิทิธมิาก ความเชอือันศักดสิทิธใินองคเ์จา้แม่กวนอมินัน
มาจากคนทมีาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขนึกอ่นสงครามโลกครังท ี2 ในปี 1884
โดยคนจนีทอีพยพมาตังรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพอืสกัการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรืองราวตา่ง ๆ
จนกระทังเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตาม  ๆกัน
แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแหง่นีกลับไม่ไดรั้บความเสยีหายใด  ๆจากระเบดิครังนันเลย
ทําใหห้ลายคนเชอืวา่เป็นเรืองความศักดสิทิธ ิหรือปาฏหิารยิ ์

นําทา่นแวะชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั (Fountain of wealth) แหง่เมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี
แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขนึโดยนักธรุกจิชาวฮ่องกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง
โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าํพ ุและไดส้มัผัสน ้าํจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี

จากนันแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร์
ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay
บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร์

นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8
SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

จากนัน รถโคช้รับทา่นทจีดุนัดหมาย นําทา่นเขา้ชมงาน FORMULA 1 / SINGAPORE GRAND PRIX 2019 จากนันอสิระใหท้า่นเขา้ชมงาน
FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเรมิเวลา 15.00 น. - 23.00 น. พรอ้มชมคอนเสริต์ ศลิปินระดับโลก ***รวมบตัร F1 BAYGRAND
STAND Zone3,4 แลว้ (บตัรระบุทนีงัเขา้ได ้3 วนั)**** ไมต่อ้งการรว่มงาน F1, Bay Grand หกัคา่ใชจ้า่ยคนื 6,000/ทา่น 

**ลกูคา้เดนิทางกลบัทพีกัดว้ยตนเอง**

ทพีกั
Boss Hotel หรือเทยีบเทา่
โรงแรมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า MRT : LAVENDER มาก เดนิไม่เกนิ 5 นาท ี(บรกิารน ้าํดมื / WIFI ทหีอ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)

วนัท ี2
Free Day FORMULA 1 SINGAPORE 2019 (รวมบตัรเดนิเขา้ชมงาน)

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระใหท้กุทา่นไดท้อ่งเทยีวตามอัธยาศัย

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถนิบรกิาร) *** หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไม่รวมคา่บัตร MRT) ***
โดยลกูคา้สามารถแยกทําโปรแกรมทตีอ้งการไดต้ามอัธยาศัยอาทเิชน่



ช็อปปิงทหีา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญ่ทสีดุในสงิคโปร์
นัง EXPRESS TRAIN เขา้ไปท ีSENTOSA > เขา้สวนสนุก > ชมคาสโิน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN
(ไม่รวมคา่บัตร)
อสิระตามอัธยาศัย
OPTIONAL !!! หากตอ้งการซอืบัตรสวนสนุกเพมิโปรดแจง้ ณ เวลาทจีองทัวร ์หรือแจง้ไม่เกนิ 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

***หากซอืเพมิแลว้ตอ้งการยกเลกิ ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นัน หลังจากวันออกเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

สามารถเขา้ชม F1 ไดใ้นช่วงเย็นได้

จากนันอสิระใหท้า่นเขา้ชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเรมิเวลา 15.00 น. – 23.00 น. พรอ้มชมคอนเสริต์ ศลิปินระดับโลก 
***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แลว้ (บัตรระบทุนัีงเขา้ได ้3 วัน)**** 

**ลกูคา้เดนิทางกลบัทพีกัดว้ยตนเอง

ทพีกั
Boss Hotel หรือเทยีบเทา่
โนงแรมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า MRT : LAVENDER มาก เดนิไม่เกนิ 5 นาท ี(บรกิารน ้าํดมื / WIFI ทหีอ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)

วนัท ี3
City Tour - Duty Free Shop - วดัพระเขยีวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์- มารนีา่ เบย ์แซนด ์- ช็อปปิงถนนออรช์ารด์ - สนามบนิ -
กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล
ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ (Old Parliament House) ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี
การเตน้รํา การแสดงตลก 

ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871
เพอืสรา้งความสมัพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครังแรก 

นําทา่นช็อปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีดวิตฟีร ี(Duty Free Shop) ทนีีมสีนิคา้ชนันําใหท้า่นเลอืกซอื มากมาย อาท ิน ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง
กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้
ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005
คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชนัลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชนั 2-3
เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ
และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว

บา่ย
จากนันอสิระทา่นท ี“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561
หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้
มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม
จัดวา่เป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่
600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ



ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยีหอ้ดัง  ๆไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton,
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

รถโคช้นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้
ทตัีงอยู่บนถนนสายนีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรือและเรือสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นท ีทา่เรือของสงิคโปรนี์เสมอ
ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชนัดมีากมายตังอยู่เรียงราย สองฝังถนน อาทเิชน่
หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย

17.30 น.
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางกี

20.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทยีวบนิท ีSL105

21.30 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 11:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

หมายเหตุ

***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) จาํหนา่ย (ตอ้งมตีวั ONEDAY PASS กอ่น) *** 
Universal Express Pass (เครอืงเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่าํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตวั Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้
เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการล๊อคราคาตวักอ่นเดนิทาง บางครงัหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจีาํนวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท
บางครงัหากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท

เงอืนไขการจอง

• เงอืนไขการจอง มดัจําท่านละ 10,000 บาท *** เมอืชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงอืนไขการจองทวัรท์ุกประการ ***

• พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

• ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทําการจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั
สายการบนิจะเขม้งวดเรอืงกาํหนดการออกตวัเร็วกวา่ปกต ิ

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้
เนอืงจากคา่บรกิารทสีงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย
• เนอืงจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณยีกเลกิ
หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด

• คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่บัตร Singapore Grand Prix 2019 แบบ Bay Grandstand เขา้งานได ้3 วัน

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท
(ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ



• เก็บทสีนามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• **ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง**Flight Inter
เปลยีนไปบนิ Flight Inter // Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีวีันกาํหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง

• ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน
การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย
เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ
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