รหัสโปรแกรม : 23168 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ620
VZ621

BKK(สุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี)
SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภูมิ)

09.45 – 13.10
14.10 – 15.30

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** รับเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง(วัคซีนสูตรใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 2 เข็มและรองรับวัคซีนสูตร
ไขว้)
-เด็กอายุ 12 ปี และตา่ กว่า ที่ ไม่ได้รบั การฉี ดวัคซี นโควิ ด ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รบั อนุญาตให้
เดิ นทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดิ นทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ ได้ รบั การฉี ดวัคซี นโควิ ดแล้วเท่ านัน้ โดยเด็กไม่ต้องกัก
ตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดิ นทางเข้าสิ งคโปร์
- เด็กตา่ กว่า 2ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิ ดก่อนเดิ นทางออกจากประเทศไทยและไม่ต้องตรวจเมื่อเดิ นทาง
ถึงสนามบิ นชางกีประเทศสิ งคโปร์
** เอกสารสาหรับการเดิ นทางเข้าประเทศสิ งคโปร์
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็ได้
(สามารถทาการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทส่ี าธารณสุขจังหวัด) ลูกค้าจัดเตรียมเอง
2.ประกันการเดินทางความคุม้ ครองการรักษาโควิด ขัน้ ต่า 30,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ รวมในราคาทัวร์แล้ว
3.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้ โควิดแบบ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ทีแ่ สดงผลเป็ นลบภายใน 48 ชม.ก่อนการ
เดินทางเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ลูกค้าจัดเตรียมเอง ไม่รวมในราคาทัวร์
4.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
5.ลูกค้าดาวน์โหลด APP :TRACE TOGETHER https://www.tracetogether.gov.sg/ บริ ษทั ทัวร์จดั เตรียมให้ รวม
ในราคาทัวร์แล้ว
** เอกสารสาหรับการเดิ นทางกลับประเทศไทย
1.เอกสารการชาระเงินค่าตรวจ RT-PCR ทีป่ ระเทศไทยและค่าโรงแรม SHA++ หรือAQ 1คืน ตามระบบ TEST&GO
ลูกค้าจัดเตรียมเอง ไม่รวมในราคาทัวร์
2.ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS บริ ษทั ทัวร์จดั เตรียมให้

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพาน
เกลียว HELIX – อุโมงค์ต้นไม้ – GARDEN BY THE BAY
(–/–/D)
07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้ก ารต้อ นรับ *กรุณ าเผื่อ เวลาในการเดิ นทางมายัง สนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาในการ
เช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.45 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ นเวี ย ตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่
VZ620 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

น้าหนักกระเป๋าที่ได้รบั

ราคาต่อขา(บาท)

15 กิ โลกรัม
20 กิ โลกรัม

800
850

13.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถิน่ เร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั ้นครึง่ สิงโต
ครึง่ ปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพทีส่ ายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่ โดด
เด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึง่ ไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ตอ้ งมาถ่ายรูป ณ ทีแ่ ห่งนี้ทุกคน
จากนัน้ เดินทางเข้าเยีย่ มชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพธิ ภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ทีเ่ ป็ น
สระว่ายน้ าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึน้ ลิฟท์ไปทีช่ นั ้ 57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงทีจ่ ุดชมวิว
SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิ วSAND SKY
PARK57)

นาท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิ กซ์ (HELIX BRIDGE) เป็ นสะพานทีม่ รี ปู ทรงทันสมัยและสวยงามทีส่ ุด
สะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยูท่ อ่ี ่าวมาริน่าเป็ นสะพานทีน่ อกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนทีอ่ ่นื ๆแล้ว
ยังมีความน่าสนใจตัง้ แต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กทีม่ ลี กั ษณะเป็ นท่อ 2 อันทีจ่ ะหมุนพันกันไป
เรือ่ ยๆตามความยาวของสะพานทีเ่ อาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึง่ นอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย
นาท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่บน
พืน้ ทีก่ ว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอล
ล่าร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีม่ คี วามโดดเด่นสวยงามแล้ว
ก็ยงั เป็ นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่นื ชมกับ
ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่มี คี วามสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
สาหรับให้ผทู้ ม่ี าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมทิ ่ี
ต้นไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีม
ต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE)

อัตราค่าบริ การเข้าชมโดมภายใน
คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD**
ภายในประกอบไปด้วยน้ํ าตก ทางเดินลอยฟ้ า ธารน้ า
และต้ น ไม้ น านาชนิ ด และพัน ธุ์ ไ ม้ใ นเขตป่ าดิบ ชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะเดิน
ขึน้ ลิฟต์ไปชัน้ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชัน้ ล่างทีเ่ ป็ น
ป่ าหมอกสวยงามมาก
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)
**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD**
เป็ นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึง่ ได้รบั การ
บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ท่สี ุดในโลก ภายในเรือน
กระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่
ข้างในจะเปิ ดแอร์ เย็นสบาย ต้นไม้ภายในนี้จะเน้นแบบ
ที่อยู่ใ นสภาพเย็นและแห้ง มีดอกไม้หลากประเภทให้
ชม นอกจากนี้ต้นไม้และดอกไม้ในหลายส่วนจะมีการ
สลับผลัดเปลีย่ นกันมาปลูกตามฤดูกาลต่างๆ ด้วย
SUPER TREE (SUPER TREE)
**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD**
ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super
Tree เป็ นท่านได้สมั ผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor

นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตัง้ อยูใ่ นสวยสาธารณะ ในใจกลาง
เมือง มีความร่มรืน่ มากๆ จากทีน่ กั ท่องเทีย่ วฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีววิ ในอินเทอร์เน็ตมากมายๆ
จึงทาให้ ทีน่ ่เี ป็ นสถานที่ ทีม่ ชี ่อื เสียงทีท่ ุกคนอยากไปเยือน

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูตม้ ยาจีนทีเ่ ป็ นอาหารตารับของประเทศ
สิงคโปร์ อาหารท้องถิน่ ร้านนี้เริม่ ต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิ ดมานานกว่า 50 ปี

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 FREE DAY อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า

(B/–/–)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ/อาหารและไกด์บริ การ (หัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาในการท่องเที่ยว)
แนะนากิ จกรรมที่น่าสนใจ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็ นสวนสนุ กระดับโลกที่
สร้างขึน้ โดยบริษทั เอ็นบีซยี ูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดโิ อผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุ กจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆทีม่ าในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชันชื
่ ่อดังหลาย
เรื่อ ง เช่ น ทรานสฟอร์ม เมอร์ TRANSFORMERS, จูล าสสิค ปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัส ก้า
MADAGASCAR, เซซามี่ สตรีท SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึง่ ทาให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆทีม่ ธี ี
มของหนังแอนิเ มชัน่ จนรู้ส ึก เหมือ นเข้าไปอยู่ใ นฉากของหนังจริงๆ โดยจะแบ่งออกเป็ น 7 โซน ประกอบด้ว ย

HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ
MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นที่ธมี ที่แตกต่างกันไป (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 80
SGD ต่อ 1 ท่าน)
**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน พฤษภาคม – มิ ถนุ ายน 2565 จะเปิ ดแค่ วันพฤหัส – อาทิ ตย์
เท่านัน** (หลังจากเดือนมิ ถนุ ายน 2565 ต้ องเช็คอีกครัง้ )
ชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิ งคโปร์ ฟลายเออร์) ชิงช้า
สวรรค์ชมวิว ขนาดใหญ่ ท่ตี งั ้ อยู่ท่า มกลางตึกระฟ้ า เป็ นอีกหนึ่ ง
สถานที่ท่องเที่ยวทีเ่ หมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์สุดตระการตาของสิงคโปร์
สูงจากพืน้ ดิน 165 เมตร เท่าๆ กับตึก 42 ชัน้ และตรงตาแหน่ งนี้เองคุณจะ
มองเห็นวิวทิวทัศน์เบือ้ งล่างทีส่ วยงามน่าทึง่ (ค่าขึน้ 33 SGD)
สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ GUAM IM TEMPLE วัดเก่าแก่ และศักดิ ์สิทธิ ์
ทีส่ ุดของสิงคโปร์ซง่ึ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็ นสิรมิ งคลแก่
ทุกท่าน ทีว่ ดั นี้ทุกท่านสามารถเสีย่ งเซียมซี เพื่อพยากรณ์ดวงชะตา

ช้อปปิ้ งที่ถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ
พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดโี อและของ
เล่ นเด็กบริเ วณย่าน ช้อ ปปิ้ ง ORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคนที่ม า
สิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยีห่ อ้ ต่างๆทัง้ สองฝั ง่
ถนน ในห้างชื่อดังต่างๆมากมาย
ล่องเรือไปบนแม่น้ าสิงคโปร์ท่ี ย่าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของ
บ้านเมืองบนทัง้ สองฝั ง่ ของแม่น้า ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ มาริ
น่ า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นที่น่ีจะกลายเป็ นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านนัง่ ชิล
และมีเ ครื่อ งเล่ น สนุ กๆ ท้า ทายความกล้า อย่า ง G-MAX REVERSE
BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย
สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็ นส่วนหนึ่งของ SINGAPORE
BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ตัง้ อยู่ไม่
ห่างจากตัว เมือ งนัก ภายในสวนเป็ นที่จดั แสดงกล้ว ยไม้ถึง 60,000 ต้น
1,000 สายพันธุ์ นามาตกแต่งเป็ นซุม้ ทางเดิน ประตู และน้ าตก นอกจากนี้
ก็ยงั มีโซนทีน่ ่ าสนใจอื่นๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และ
สวนสนุกทีส่ อดแทรกความรูท้ น่ี ่าสนใจเกีย่ วกับธรรมชาติเอาไว้ดว้ ย

KEPPEL BAY ทีต่ งั ้ ของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึกสูง
ระฟ้ าสุดล้าอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็ นจุดชมวิวพระ
อาทิต ย์ต กดินที่ส วยมากๆ อีกด้ว ย ใครที่ก าลัง มองหาสถานที่เ ดินเล่ น
พักผ่อน ออกกาลังกายกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ
น้าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตัง้ อยู่ตรงกึ่งกลาง
ของ กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ี (SUNTEC CITY) ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นจุดทีม่ ฮี วงจุย้ ที่
ดีทส่ี ุดในโลก ซึง่ ตาแหน่งของน้าพุกเ็ ชื่อว่าเป็ นศูนย์รวมพลังงานด้านบวกใน
แง่ มุ ม ต่ า งๆ ของชีว ิต จึง กลายเป็ นที่ม าของชื่อ "FOUNTAIN
OF
WEALTH" นันเองค่
่
ะ และเนื่องจากมีดไี ซน์เท่ๆ ประดับด้วยแสงสีในยามค่า
คืน จึง มีผู้ค นมากมายอยากไปรับ พลัง บวก และชมแสงสีข องน้ า พุ ด้ว ย
เช่นกัน
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั PARC SOVEREIGN / TRAVELTINE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 วัดพระเขีย้ วแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็ นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์
สร้างขึน้ ด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รปู แบบสถาปั ตยกรรมและการ
ตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึง่ มีการประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุในส่วนของฟั นหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทช่ี นั ้ บนสุดของวัด ได้รบั การออกแบบและวาง
แนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ทีด่ ารงตาแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของทีป่ รึกษา
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็ นวัดสาคัญและสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงในปั จจุบนั

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์
ก่อนกลับนาท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็ นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้า บริเวณส่วน
ติดกับท่าอากาศยานชางกีสงิ คโปร์ ถู กออกแบบมาให้เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้นื ที่ทงั ้ หมดราว ๆ 134,000
ตารางเมตร แบ่งเป็ นชัน้ เหนือพืน้ ดิน 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มนิ อล 1-3 ได้ โดยจุด
กึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย น้ าตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้ าไหลพรังพรู
่ ลงมาจาก
เพดาน สู่แอ่งน้านขนาดใหญ่ดา้ นล่าง

14.10 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ621 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

น้าหนักกระเป๋าที่ได้รบั
15 กิ โลกรัม
20 กิ โลกรัม

ราคาต่อขา(บาท)
800
850

15.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่ มอัตรา ท่านละ

22 – 24 พฤษภาคม 2565

9,999

4,500

29 – 31 พฤษภาคม 2565

11,999

4,500

12 – 14 มิ ถนุ ายน 2565

11,999

4,500

19 – 21 มิ ถนุ ายน 2565

11,999

4,500

26 – 28 มิ ถนุ ายน 2565

11,999

4,500

03 – 05 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

10 – 12 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

24 – 26 กรกฎาคม 2565

11,999

4,500

07 – 09 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

21 – 23 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

28 – 30 สิ งหาคม 2565

11,999

4,500

04 – 06 กันยายน 2565

11,999

4,500

11 – 13 กันยายน 2565

11,999

4,500

18 – 20 กันยายน 2565

11,999

4,500

25 – 27 กันยายน 2565

11,999

4,500

กาหนดการเดิ นทาง

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50 SGD ต่อ ทริ ป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่ องเที่ ยวจะต้ องมีความพร้อมที่ จะทาตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่ น การฉี ดวัคซี น การตรวจหาเชื้อโควิ ด19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิ น

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่ าภาษีน้ ามันทุก แห่ ง กรณีต้อ งการอัพเกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการกระเป๋ าสัมภาระถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเบีย้ ประกันโควิ ด-19 ในการเดิ นทางท่องเที่ยว วงเงิ นค่ารักษาพยาบาล 1.5 ล้าน(เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั ผูเ้ ดินทางคนไทยทีพ่ านักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ไม่รวมน้าหนักโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ ง และค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่า
ทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าตรวจ ATK(มีใบรับรอง) ก่อนเดิ นทาง 48 ชม.
- โรงแรมกักตัว 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ PCR(TEST&GO)

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิด ทรัพ ย์ส ิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บ ัติเ หตุ สู ญ หายที่เ กิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง

- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั ้น หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง เอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย

-

-

-

ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อ มกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เ ป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **





สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

