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พัก …..ย่านออร์ชาร์ด ช็อปปิ้ งอย่างจุใจ
ถ่ายรู ป... เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์
ชิม... BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
ไหว้พระ...วัดเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อเสี ยง และศักดิ์สิทธิ์มกาก
บิน...คาเธย์แปซิฟิก สายการบิน 5 ดาว ที่ได้รางวัลระดับโลก
วันที่ 1
10.00 น.
11.50 น.

15.20 น.
ทีพ่ กั

กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์ – ช็อปปิ้ งถนนออร์ ชาร์ ด
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์แปซิฟิก
(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เดินทางสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 713
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้า
สู่ ตวั
เมืองสิ งคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั Hotel Chancellor@Orchard
หรื อเทียบเท่า 3 ดาว+++
***(อิสระอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ งออร์ ชารด อย่ างจุใจ)***
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วันที่ 2
07.00 น.

เทีย่ ง

เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - BOON TONG KEE - GARDEN BY THE BAY -วัดเจ้ าแม่
กวนอิม - ช็อปปิ้ งถนนออร์ ชาร์ ด
หรื อ Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน หรื อ เลือกซื้ อทัวร์ เสริ ม Universal Studios Singapore
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลา
นี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน
นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง
สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทั้งหมด ราว 62 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธีช้ นั 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสื อ ชั้น 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว
แก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่ งมีศิลปกรรม
การตกแต่งที่สวยงาม
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE
BAY
อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการ
อุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยงั มีทางเดินลอยฟ้าเชื่ อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน
มีไว้
สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700
บาท)
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้ เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยง
อย่างมากทั้งชาวสิ งคโปร์ และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ในองค์
เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสาเร็ จนัน่ เอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ เพื่อ
สักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ นศูนย์กลางสาหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่ องราวต่าง ๆ
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จนกระทัง่ เกิดสงครามโลก บริ เวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริ ย ์
อย่างยิง่ ที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสี ยหายใดๆ จากระเบิด
ครั้งนั้นเลย ทาให้หลายคนเชื่ อว่าเป็ นเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ หรื อปาฏิหาริ ย ์
นาท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระอาหารค่า
อิสระชมแสงสี ยา่ น Clarke Quay ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าสิ งคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่ วม 150
ปี ในฐานะที่เป็ นท่าเทียบเรื อเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย”์ ก็ยงั เต็มไปด้วยสี สันของความ
หลากหลายทั้งผูค้ นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสิ นค้าถูกปรับเป็ นร้านอาหารหรู หรา ผับ บาร์
และแหล่งบันเทิงที่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน (ไม่ รวมค่ าล่องเรื อ 25 SGD)
จากนั้นอิสระ “มารี น่า เบย์ แซนด์” รี สอร์ ทหรู ใหญ่ที่สุดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสู ทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky
Park ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ น
สถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ายเรื อตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์ คนี้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้นื ที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มีความสู ง
200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น
มีร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส คาสิ โน” ที่ต้ งั อยูใ่ น
ตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนที่เต็มไปด้วยเกมการพนัน
ทุกรู ปแบบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า และ
ไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอป
ปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสิ นค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci,
Herms, Prada, Burberry, Cartier
หรื อ
Universal Studio of Singapore (ไม่ รวมค่ าบัตร/ไม่ รวมรถ รับ-ส่ ง)
*Optional บัตรผูใ้ หญ่/เด็ก ท่านละ 2,000 บาท รวมรถตู ้ ไป-กลับ(นัง่ ได้สูงสุ ด 8 ท่าน) [ราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง]
Universal Studio of Singapore มีท้ งั หมด 7 โซน เปิ ดบริ การ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้
ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วย
ความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่
หลากหลายรู ปแบบ มีท้ งั ยังมี คาสิ โน เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford
Tower
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ทีพ่ กั
วันที่ 3
07.00 น.

13.35 น.
15.00 น.

1) พบกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุ ด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ
Battlestar Galactica เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ น
ภาพยนตร์ เรื่ อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ ชื่อดัง แสดงจริ ง แสง สี
เสี ยง จริ ง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวดู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม
แห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่ วนของยูนิเวอร์ แซลและในส่ วน
ของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่าน
สามารถเข้าเสี่ ยงโชคในคาสิ โน โดยคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์ ที่ใช้การลงทุน
มหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รู เล็ต ไฮโลวง
ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิ โนต้องแสดงพาสปอร์ ต
และห้ามมีอายุต่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุ ภาพบุรุษห้ามใส่ กางเกงขาสั้น สุ ภาพสตรี ใส่ ชุดสุ ภาพ
และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรื อ อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรี ย รวมทั้งของ
ฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรี ยบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk
ที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั Hotel Chancellor@Orchard
หรื อเทียบเท่า 3 ดาว+++
ช็อปปิ้ งถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านอิสระช้ อปปิ้ งย่านถนนออร์ ชาร์ ด อย่ างจุใจ
*** (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว) ***
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางกี
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 713
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริ การ

กาหนดการ
เดินทาง

ผูใ้ หญ่

7 - 9 ต.ค. 2560

11,911

11,911

11,911

4,900

21 - 23 ต.ค. 2560 14,999

14,999

14,999

4,900

27 - 29 ต.ค. 2560 11,911

11,911

11,911

4,900

11,911

11,911

11,911

4,900

3 - 5 พ.ย. 2560

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ ามัน กรุ งเทพฯ–สิ งคโปร์ –กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป) สายการบินคาเธย์แปซิฟิก
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าที่พกั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริ ป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
2. ค่ารถไฟ Express Train เข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่านั้น
3. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
4. ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการจองและสารองที่นงั่
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 5,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
1. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
2. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
3. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
1. แพคเกจทัวร์ น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรื อ Join Tour ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั Partner ของเรา
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้น
ของภาษีน้ ามันของสายบิน
3. กรุ๊ ปออกเดินทางได้เมื่อมีจานวน ***เดินทาง 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ *** // ผูเ้ ดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์ )
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
5. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิก
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่าน
ยกเลิกรายการใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขาดหายไป
6. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
7. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
8. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
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9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละ
สิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี
12. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะ
การชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ
หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
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