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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

วนัที ่23-25 มนีาคม 2561 9,988 9,988 9,988 4,900  

วนัที ่30  มนีาคม- 1 เม.ย. 2561 11,911 11,911 11,911 4,900  

วนัที ่13-15 เม.ย. 2561 14,999 14,999 14,999 4,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT กรณุาตรวจสอบราคาอกีคร ัง้*** 
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สวุรรณภมู ิ– สงิคโปร ์                                                                         (-- / -- / --) 

10.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก 
(CX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.50 น. เดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX713 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว 
เมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทึง่ (เวลา
ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Hotel Chancellor@Orchard หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง เลอืก Options ตามความชอบ 
                      Option A : เมอรไ์ลออ้น – ยา่นไชนา่ทาวน ์- วดัพระเขีย้วแกว้ - BOON TONG KEE - GARDEN 

BY THE BAY -วดัเจา้แมก่วนอมิ (B / L / --) 
 Option B : Free Day อสิระเทีย่วเต็มวนั (B / -- / --)                                                                                           

Option C : เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore (B / -- / --) 

-----------------------เลอืก Options A บรกิารพาเทีย่ว (ไกด+์รถบสั)----------------- 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้

ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนา” ซึง่โดดเด่น
ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน น าท่านเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha 
Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา
แหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้ง
ทัง้หมด ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนา 
ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านได ้
สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่2) ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่GARDEN BY THE BAY แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมล่่าสดุบนเกาะสงิคโปร ์อสิระใหท้่าน

ไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมี
ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถ
มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ(ไมร่วมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 
SGD (700 บาท) น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ป็น
วัดทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเทีย่วนับถอืว่าศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์น
องคเ์จา้แมก่วนอมินัน้ มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนีส้รา้งขึน้กอ่นสงครามโลก
ครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิ และใช ้

เป็นศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถ้กูระเบดิ
โจมตพีังพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ย่างยิง่ที่สถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี้กลับไม่ไดรั้บ
ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศักดิส์ทิธิห์รอืปาฏหิารยิ ์

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Hotel Chancellor@Orchard หรอืเทยีบเทา่  

--------------------------เลอืก Options B อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั----------------------- 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้อสิระ “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของ
โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคาร
ทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.
ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ 
และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนด ์
คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการ
พนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 
600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นัน
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หยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
อสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ใน
ฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก่ ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่

ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับ
นักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื (ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD)  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  Hotel Chancellor@Orchard หรอืเทยีบเทา่  

---------------เลอืก Options C อสิระทอ่งเทีย่ว Universal Studio--------------- 
(ไมร่วมคา่บตัร/ไมร่วมรถ รบั-สง่) 

*ซือ้บตัรเพิม่ ผูใ้หญ ่/ เดก็ ราคาทา่นละ 2,000 บาท รวมรถตู ้ไป-กลบั (น่ังไดส้งูสดุ 8 ทา่น)  
ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวร*์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ด ้
ตามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีว
ชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ี
คาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower 
1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม่ ลา่สุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 
Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมอืนท่านก าลังอยูใ่น
ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ 
ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 
บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ภายในมอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่นของ 
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเขา้เสีย่ง
โชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้า
เขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย อสิระกับเกมสต์่าง ๆ 
อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่าน
ทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขา
สัน้ สุภาพสตรใีสช่ดุสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลา
เรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดนิเล่นใน Festival 
Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  Hotel Chancellor@Orchard หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิชางก ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                (B / -- / --) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเอเชยี และมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่ยอดนยิม รา้นขายสนิคา้เฉพาะทาง และผลติภณัฑท์ีต่อบสนอง 
ไลฟ์สไตลอ์ืน่ ๆ อกีมาก 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

13.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX712 
15.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ              6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.             8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่รถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่น ัน้  
2.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่  
4.   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)  
5.   คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
6.   ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนัเช็คอนิ) 
7.   ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

***กรุป๊ออกเดนิทาง : กรณีมจี านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น---ไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** 
***กรุป๊ออกเดนิทาง : กรณีมจี านวนผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป---มหีวัหนา้ทวัร ์เดนิทางดว้ย 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. เฉพาะโปรแกรมนีข้อสงวนสทิธิ ์ไมม่ ีการคนืเงนิมดัจ าหรอืราคาทวัรเ์ต็มจ านวนในทกุๆกรณี 
2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น
วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ า้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


