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NT287
ทวัรส์งิคโปร ์ยูนเิวอรแ์ซล การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์3 วัน 2 คนื (SQ)
ทัวรส์งิคโปร ์, 3 วัน 2 คนื ,

PARK AVENUE HOTEL

GARDEN BY THE BAY - ลอ่งเรอื Bumboat - มารนี่าเบยแ์ซนส ์ - ชอ้ปปิงทถีนนออรช์ารด์ 
Universal Studios Singapore เต็มวนั - อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House

เมอรไ์ลออน - โรงละครเอสพลานาด - น้าํพแุหง่ความมงัคงั - ไชน่าทาวน ์- วดัพระเขยีวแกว้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - สงิคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี - GARDEN BY THE BAY - ลอ่งเรอื Bumboat - มารนีา่เบยแ์ซนส์

07.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

09.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ973

13.15 น.



ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

หลังจากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การเ์ดน้บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY’’
ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้นืชมกับตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน
มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรับ Super Tree)
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลักๆ
ซงึแบง่โดยอุณหภมูทิตีน้ไมต้อ้งการ ดังนี Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชนืเย็น)
และยังมสีวนธมีตา่งๆใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรยีญ ประมาณ 728 บาท)

จากนันเขา้สู ่ทา่เรอืคลารก์คยี ์Clarke Quay สถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมของชาวสงิคโปร ์

นําทา่นลอ่งเรือ “Bumboat” (รวมคา่ลอ่งเรือแลว้) ชมทัศนียภาพของแม่น ้าํสงิคโปรแ์ละวถิชีวีติความเป็นอยู่ตลอดสองฝังแม่น ้าํใจกลางสงิคโปร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่

อสิระทา่นท ี“มารนีา่เบยแ์ซนส”์ รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื
The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขนึ 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้
มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57

และยังม ี“มารีน่าเบยแ์ซนสค์าสโิน”ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม
จัดวา่เป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่
600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรียญ
ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทจีะเขา้สถานคาสโิน
ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต่าํกวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขาสนั สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ)
สําหรับนักชอ้ปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยีหอ้ดังๆไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้าํ ทใีหญ่ทสีดุใน South East Asia กับการแสดงทมีชีอืวา่ Wonderful Light Show การแสดงนี จัดขนึทลีาน
Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทนัีงหันหนา้ออกทางอ่าว Marina

ทพีกั
PARK AVENUE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
Universal Studios Singapore เต็มวนั(รวมคา่เขา้)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทัีงหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 - 18:00 น.(เลน่กรีอบกไีดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอรแ์ซล
สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพนืท ี49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบมรีีสอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู
6 ดาวทหีลากหลายรูปแบบ มทัีงยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชวัโมง ตังอยู่ทโีรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครืองเลน่ใหม่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ
BattlestarGalacticaเครืองเลน่รถไฟเหาะตลัีงการางคูท่สีงูทสีดุในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนังเรือผจญภัยชมสตัวต์า่ง  ๆเสมอืนทา่นกําลังอยู่ในภาพยนตรเ์รือง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่ง  ๆจากภาพยนตรช์อืดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ
ทา่นจะตนืเตน้ประทับใจไม่รูล้มืมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ
มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทังในสว่นของยูนเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food



Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสยีงโชคในคาสโิน
โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ใีชก้ารลงทนุมหาศาลเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิไีดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
อสิระกับเกมสต์า่งๆอาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์
ทา่นทจีะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต่าํกวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขาสนั สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ
และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อสิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทกีาลาเรีย
รวมทังของฝากทรีะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทเีปิดตลอด 24 ชวัโมง
**ในกรณีททีา่นสละสทิธไิมเ่ขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใดๆทงัสนิ**
***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)***

***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium  เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํเปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมคา่เขา้
38 SGD)*** จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าํสามารถบรรจนุ ้าํเค็มไดก้วา่ 45
ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้าํกวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆทัวโลก

ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย

ทพีกั
PARK AVENUE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House - เมอรไ์ลออน - โรงละครเอสพลานาด - น้าํพแุหง่ความมงัคงั - ไชนา่ทาวน ์-
วดัพระเขยีวแกว้ - ชอ้ปปิงทถีนนออรช์ารด์ - สงิคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี - กรุงเทพฯ(สนามบสิวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม เมอืงสงิคโปร ์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิซงึลอ้มรอบดว้ย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าํสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House”
ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก

นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออน สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา
มทัีศนียภาพทสีวยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน 

นําทา่นแวะชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั Fountain of Wealth แหง่เมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี
แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซนัเทคสรา้งขนึโดยนักธรุกจิชาวฮ่องกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง
โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าํพ ุและไดส้มัผัสน ้าํจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชม วดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้
ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีสรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005
คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชนัลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิชีนั 2-3
เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ)
ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิและใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh)

บา่ย
นําทา่นสูย่่านธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ ีถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชนันําและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั,
ลักกพีลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปปิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้มากมายจากทัวโลก
ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้แบรนดเ์นมชนันําตา่ง  ๆเครืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคยีว ของฝาก ของทรีะลกึ ของเลน่เด็กตา่งๆมากมาย 

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิซางฮี

18.45 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ978



20.15 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 14:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทางเท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2
ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

เงอืนไขการจอง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3
วนัหลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15
วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด



• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(15ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณที่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

• โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง
และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่าํ 6 หนา้
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