SINGAPORE
สงิ คโปร์ Full Option สบาย สบาย 3 ว ัน 2 คืน
โดยสายการบินสงิ คโปร์ แอร์ไลน์SQ

ว ัน
1

2

3

เชา้ เทีย
่ ง

โปรแกรมการเดินทาง

เย็น โรงแรมทีพ
่ ัก

กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE
BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ –
พัก GRAND PACIFIC HOTEL

Universal Studio of Singapore (รวม
บัตร U.S.S.)

อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
– เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด –
น้ าพุแห่งความมั่งคัง่ – ไชน่าทาวน์ – ชม
วัดพระเขีย
้ วแก ้ว – ช ้อปปิ้ งทีถ
่ นนออร์
ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบิสวุ รรณ
ภูม ิ กรุงเทพฯ

เครือ
่ งAirbus A330-300
ทีน
่ ง่ ั แบบ2-4-2/3-3-3


-

-





บริการอาหารร้อนบน
เครือ
่ ง
ทงขาไป-ขากล
ั้
ับ

GRAND PACIFIC
HOTELหรือเทียบเท่า

GRAND PACIFIC
HOTELหรือเทียบเท่า

ั
นา้ หน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 30 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ –สงิ คโปร์ - GARDEN BY THE BAY– ลองเรือบม
๊ ั โบท ย่าน Clarke Quay มารีนา่ เบย์ แซนด์
้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ ้าหน ้าทีค
07.30 น.คณะพร ้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน
่ อย
ต ้อนรับและอานวยความสะดวก
09.45 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่ SQ973
13.15 น.ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิน
่ เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชว่ ั โมง) นาท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
และศุลกากร
หลังจากนัน
้ นาทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเทีย
่ วแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด ้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY
่ ชมกับต ้นไม ้นานาพันธุแ
THE BAY’’ ให ้ท่านได ้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ บนเกาะสิงคโปร์ให ้ท่านได ้ชืน
์ ละเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์นอกจากนีย
้ ังมีทาง
่ มต่อกับ Super treeคูท
เดินลอยฟ้ าเชือ
่ ม
ี่ ค
ี วามสูงเข ้าด ้วยกัน มีไว ้สาหรับให ้ผู ้ทีม
่ าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน
้ 50
้ ลิฟต์สาหร ับ Super Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึน
โดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมท
ิ ต
ี่ ้นไม ้ต ้องการ ดังนี้ Flower Dome
้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให ้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม
(ชีวภาพแบบแห ้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน
่ า่ เรือคลาร์กคีย ์ “Clarke Quay”
Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนัน
้ เข ้าสูท
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นาท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่น้ า
สิงคโปร์และวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูต
่ ลอดสองฝั่ งแม่น้ าใจกลางสิงคโปร์

คา
่

ร ับประทานอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร Song Fa (BukKutTeh)
อิสระท่านที่ “มารีนา
่ เบย์แซนส”์ รีสอร์ทหรูใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในสิงคโปร์ ประกอบไปด ้วยห ้องพักและห ้องสูทกว่า 2,561 ห ้อง โรงแรม
้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ ร วมค่ า ขึ้น 23เหรีย ญ ประมาณ 600บาท) เป็ น
ยั ง มีไ ฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตั ง้ อยู่ ชั น
สถาปั ตยกรรมรูปร่างคล ้ายเรือตัง้ อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ ถอ
ื ว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก มีพื้นที่
กว ้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าทีม
่ ค
ี วามสูง 200 ม. บนสวนได ้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต ้นไม ้ใหญ่
์ าสิโน”ทีต
250 ต ้น และไม ้ประดับอีก 650 ต ้น มีร ้านอาหารทีห
่ รูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา
่ เบย์แซนสค
่ ัง้
อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่ งตรงข ้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเ่ ต็มไปด ้วยเกมการพนั นทุกรูปแบบ ซึง่ นั กท่องเทีย
่ ว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ
รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตู ้พนั นหยอดเหรียญ ภายในยังมีร ้านค ้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านทีจ
่ ะเข้าสถานคาสิโน ต้อ งแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอ ายุต่ากว่า 21 ปี การแต่ง
ั้ สุภ าพสตรีใ ส่ชุ ด สุภ าพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรั บ นั กช ้อปปิ้ งทัง้ หลาย
กาย สุภ าพบุ รุษ ห้ามใส่ก างเกงขาส น
้ สินค ้ายีห
สามารถเลือกซือ
่ ้อดัง ๆ ได ้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier
ื่ ว่า Wonderful Light Showการ
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน South East Asia กับการแสดงทีม
่ ช
ี อ
แสดงนี้ จัดขึน
้ ทีล
่ าน Promenade หน ้า Marina Bay Sandsเป็ นลานทีน
่ ั่งหันหน ้าออกทางอ่าว Marina

่ พ
นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ องของการเดินทาง
Universal Studios Singaporeเต็มว ัน
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข ้าสู่ Universal Studio of Singaporeมีทงั ้ หมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกีร่ อบกีไ่ ด้
ตามใจชอบ) ยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ ในพืน
้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล ้อมด ้วยความเขียวชอุม
่ ของทะเลสาบมีรี
สอร์ทห ้องพัก 1,800 ห ้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห
่ ลากหลายรูปแบบ มีทงั ้ ยังมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
ตัง้ อยู่ทโี่ รงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครือ
่ งเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ
่ งเล่น
รถไฟเหาะตีลงั การางคูท
่ ส
ี่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ตา่ งๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์เรือ
่ ง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัตข
ิ องฟาโรห์ และค ้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
ื่ ดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตืน
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชอ
่ เต ้นประทับใจ
ไม่รู ้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล ้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวด
ู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่าง
แท ้จริง

***(อิสระอาหารกลางว ันและเย็น เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ ว)***
มีอาหารให ้เลือกมากมายกว่า 56 ร ้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ ในส่วนของยูนเิ วอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York
่ งโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข ้าเสีย
สิงคโปร์ทใี่ ช ้การลงทุนมหาศาลเพือ
่ ดึงดูดนั กท่องเทีย
่ วให ้มาเข ้าชมความอลังการระดับชาติทไี่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่าง
ถูกต ้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ ท่านทีจ
่ ะเข ้าคาสิโนต ้องแสดงพาสปอร์ตและห ้ามมีอายุตา่ กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห ้ามใส่กางเกงขา

้ สุภาพสตรีใส่ชด
สัน
ุ สุภาพ และห ้ามสวมรองเท ้าแตะ) หรือ อิสระช ้อปปิ้ งสินค ้าแบรนด์เนมมากมายทีก
่ าลาเรีย รวมทัง้ ของฝากที่
ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ทีเ่ ปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพธ
ั นา้ เปิ ดใหม่ใหญ่ทส
*** สามารถเลือกซือ
ิ ภ ัณฑ์สตว์
ี่ ด
ุ ในโลกก ับ
Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให ้เป็ นอควาเรียมใหญ่สด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบ
ให ้เป็ นอุโมงค์ใต ้น้ าสามารถบรรจุน้ าเค็มได ้กว่า 45 ล ้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว
ตกแต่งด ้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได ้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่ โลก
พ ักที่

โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ ามของการเดินทาง
ิ ท
้ วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -ช็อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ด –
ซต
ี้ ัวร์ เมอไลอ้อน - พระเขีย
สนามบิน – กรุงเทพฯ
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน
้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัตศ
ิ าสตร์จากไกด์ท ้องถิน
่ ซึง่ ล ้อมรอบด ้วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament
House” ซึง่ ในอดีตเป็ นทีต
่ งั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบน
ั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต ้นรา การแสดงตลก นาท่าน
ถ่ายรูปคูก
่ บ
ั เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั น
้ ครึง่ สิงโตครึง่ ปลานีห
้ ันหน ้าออกทางอ่าวมาริน่า มี
ทัศนียภาพทีส
่ วยงามโดยมีฉากด ้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมคล ้ายหนามทุเรียน นาท่านแวะ
ชม น้ าพุแห่งความมั่งคัง่ Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยูท
่ า่ มกลางหมูต
่ ก
ึ ซันเทคซิต ี้ ซันเทค มาจากคาใน
้ ใหม่ หมูต
ภาษาจีน แปลว่าความสาเร็จชิน
่ ก
ึ ซันเทคสร ้างขึน
้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่ นั บเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
่ ว่าถ ้าได ้เดินรอบลานน้ าพุ และได ้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี นาท่านเดินทางสูย
่ ่าน
ของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชือ
ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย
้ วแก ้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว ของพระพุทธเจ ้า
วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส
้ ร ้าง สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมือ
่ วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช ้จ่ายในการก่อสร ้าง
้ ล่างเป็ นห ้องโถงใหญ่ใช ้ประกอบศาสนพิธช
ั ้ 2-3 เป็ น
ทัง้ หมดราว 62 ล ้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล ้านบาท) ชัน
ี น
้ 4 เป็ นทีป
พิพธ
ิ ภัณฑ์และห ้องหนังสือ ชัน
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว (ห ้ามถ่ายภาพ) ให ้ท่านได ้สักการะองค์เจ ้าแม่กวนอิมและใกล ้
ิ ปกรรมการตกแต่งทีส
กันก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศล
่ วยงาม

ื่ ด ัง ระด ับ 5 ดาว
กลางว ัน ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ภ ัตตาคารBOON TONG KEE ข้าวม ันไก่ชอ
บ่าย

่ ่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ทถ
้ นาและสินค ้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์
นาท่านสูย
ี่ นนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห ้างสรรพสินค ้าชัน
พอยท์, โรบินสัน, ลักกีพ
้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช ้อปปิ้ งเซ็นเตอร์เป็ นต ้น ให ้ท่านช ้อปปิ้ งสินค ้ามากมายจากทั่ว
้ ผ ้าแบรนด์เนมชัน
้ นาต่าง ๆ เครือ
โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ขนมขบเคีย
้ ว ของฝาก ของทีร่ ะลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย
่ นามบิน
ได ้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส

18.45 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่ SQ978

20.10 น.คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร ้อมด ้วยความประทับใจ

** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกตว๋ ั ภายใน (เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ุกครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั เนือ
่ งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตา
่ กว่า 6 เดือน หรือ 180
้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา
ว ัน ขึน
่ 6 หน้า
หมายเหตุ: สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

สงิ คโปร์ Full Optionสบาย สบาย 3 ว ัน 2 คืน
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ักห้อง

เด็ กมีเตียงพ ักก ับ เด็ กไม่มม
ี เี ตียง

พ ักเดีย
่ ว

INFANT

จอยแลนด์

ท่านละ

้ ว๋ ั
ไม่ใชต

ละ 2 ท่าน

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พ ักก ับผูใ้ หญ่

เพิม
่

ท่านละ

ท่านละ

2 ท่าน

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ
11-13 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

12-14 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

18-20 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

19-21 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

25-27 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

26-28 พฤษภาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

01-03 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

02-04 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

08-10 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

09-11 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

15-17 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

16-18 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

23-25 มิถุนายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

29มิถน
ุ ายน – 01กรกฎาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

30มิถน
ุ ายน - 02กรกฎาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

06-08 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

07-09 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

13-15 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

14-16 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

20-22 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

21-23 กรกฎาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

27-29 กรกฎาคม 2561

17,991

17,991

16,991

5,000

4,500

4,500

28-30 กรกฎาคม 2561

17,991

17,991

16,991

5,000

4,500

4,500

03-05 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

04-06 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

10-12 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

11-13 สิงหาคม 2561

17,991

17,991

16,991

5,000

4,500

4,500

17-19 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

18-20 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

24-26 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

25-27 สิงหาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

31 สิงหาคม - 02 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

01-03 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

07-09 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

08-10 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

22-24 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

28-30 ก ันยายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

29 ก ันยายน - 01 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

05-07 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

06-08 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

12-14 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

13-15 ตุลาคม 2561

17,991

17,991

16,991

5,000

4,500

4,500

19-21 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

20-22 ตุลาคม 2561

16,991

16,991

15,991

5,000

4,500

4,500

21-23 ตุลาคม 2561

16,991

16,991

15,991

5,000

4,500

4,500

26-28 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

27-29 ตุลาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

4,500

4,500

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 4,500 บาท / ท่าน ***
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศก์

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***สว่ นทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามทีท
่ า
่ นประท ับใจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **

เงือ
่ นไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
ั ทีท
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ วโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
5. กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
6. เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
7. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ จะ
้
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
8. บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเทีย
่ วเพียงลาพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด ้วย

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ นั กท่องเทีย
1. ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินชัน
่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวน
ั เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วาม
ประสงค์อยู่ตอ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีคา่ ใช ้จ่ายทีท
่ างสายการบินกาหนด)

2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. (Singapore Airlines)/ไม่เกิน 25 กก. (JetstarAirways)/ไม่เกิน 20 กก.
(Air Asia)
4. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเส ้นทาง
5. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์

ประก ันเสริมสาหร ับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมกับทางบริษัทได ้ **
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ พิเศษ(มินบ
ิ าร์, น้ าดืม
่ , บุหรี,่ เหล ้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่าน้ าหนั กเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีส
่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต ้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศสิงคโปร์สาหรับหนั งสือเดินทางต่างชาติต ้องยืน
่ วีซา่ เข ้าประเทศสิงคโปร์มค
ี า่ ธรรมเนียม 1,850
บาทต่อท่าน ใช ้ระยะเวลาในการยืน
่ วีซา่ 10 วันทาการหรือมากกว่า

4. ค่าห ้องพักเดีย่ วตามอัตรา
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาหรับผู ้เดินทางชาวต่างชาติและผู ้ถือเอกสารต่างด ้าว
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด ้วยตัวท่านเอง
7. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
8. ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และทิปพน ักงานข ับรถ (ว ันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปห ัวหน้าท ัวร์ (ตามความประท ับใจ)

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท (ทีน
่ ง่ ั จะยืนย ันเมือ
่ ได้ร ับเงิน
ม ัดจาแล้วเท่านน)
ั้ หากต ้องยืน
่ วีซา่ ต ้องเตรียมเอกสารยืน
่ วีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล ้ว(ใช ้เวลา
ขอวีซา่ ไม่ตา่ กว่า 7 วันทาการ)
การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัท ฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อน
กาหนดเนื่องจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพ
่ ักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
ส าหรั บ ผู ้โดยสารทีไ่ ม่ได ้ถือ หนั งสือ เดิน ทางไทย และทางบริษั ทฯเป็ นผู ้ยื่น วีซ่า ให ้ เมื่อ ผลวีซ่าผ่า นแล ้วมีก ารยกเลิก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
้ า
5. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็ บค่าใชจ
่ ยทงหมดกรณี
ั้
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืน
ตามจานวนทีบ
่ ริษท
ั ฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึน
่ ทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็ บ ป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรองบริษั ทฯจะพิจ ารณาเลือ
่ นการ
เดิน ทางของท่า นไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ทั ง้ นี้ท่านจะต ้องเสีย ค่าใช ้จ่ายที่ไ ม่ส ามารถเรีย กคืน ได ้ เช่น ค่า ตั๋ว เครื่อ งบิน ค่า ห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีส
่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง ในกรณีทไี่ ม่สามารถเดินทางได ้
7. กรณี ยน
ื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั วิ ซ
ี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าบริการยืน
่ วีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึน
้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครือ
่ งบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตว๋ ั โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
8. กรณีวซ
ี า
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
่
่
9. กรณีวซ
ี าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู ้เดินทางท่านอืน
่ ในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา หรือไม่ว่าด ้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้

ข้อมูลการเดินทาง
เรือ
่ งตว๋ ั เครือ
่ งบินและทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือ
่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ช าระค่าใช ้จ่ายส่วนต่า งที่ส ายการบิน และบริษั ททั ว ร์เรีย กเก็ บ และการจั ด ที่นั่ ง ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน เป็ นผู ้
กาหนด ซึง่ ทางบริษั ทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได ้ดาเนิน การ
ออกตั๋ว
เครือ
่ งบินไปแล ้ว (กรณีตวั๋ REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
้
2. ทางบริษั ทได ้ส ารองที่นั่ ง พร ้อมช าระเงิน มั ด จ าค่า ตั๋วเครื่อ งบิน แล ้ว หากท่า นยกเลิก ทัว ร์ ไม่ ว่าจะด ้วยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง

3. หากตั๋วเครื่อ งบิน ท าการออกแล ้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดิน ทางได ้ ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิเ์ รีย กเก็ บ ค่าใช ้จ่ายตามที่
เกิดขึน
้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
4. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่ งต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบิน กาหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็ วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุ กเฉิน ได ้ (น้ า หนั ก ประมาณ 20 กิโ ลกรั ม ) ไม่ใช่ผู ้ที่ม ีปั ญ หาทางด ้านสุข ภาพและร่ างกาย และอ านาจในการให ้ทีน
่ ั่ ง
Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
เรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห ้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให ้ห ้องพั กแบบห ้องเดีย
่ ว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห อ้ งพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตีย ง (Triple Room) ห อ้ งพั ก อาจจะไม่ ต ิด กั น และบางโรงแรมอาจมี
ห ้องพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ท ี่ม ีง านจั ด ประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่า โรงแรมสูง ขึน
้ มากและห ้องพั ก ในเมือ งเต็ ม บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
่ สิงคโปร์(สาหร ับหน ังสือเดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้ร ับการยกเว้น)
เอกสารการขอวีซา
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ันทาการ


หน ังสือเดินทาง (Passport)

-ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง
่ อย่างน้อย 4 หน้า
-หน ังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหร ับประท ับวีซา


รูปถ่าย

้ ู ป สีพ น
-รูป ถ่ายสีห น้าตรงขนาด2*2.5 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใช ร
ื้ หล งั ขาวเท่าน น
ั้ ถ่า ยไว้ไม่เกิน 6 เดือ น , สติก
๊ เกอร์ใ ช ้
ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ตด
ิ ต่อ-อาชีพไว ้ด ้านหลังรูป


ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย

-พาสสปอร์ต ต่า งชาติท ี่เดิน ทางเข ้าประเทศไทยจะต ้องมีใ บตรวจคนเข ้าออกเมือ งของไทยที่ม ีต ราประทั บ ให ้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด ้วย
Work Permit
บัตรประชาชนต่างชาติ
 สาเนาทะเบียนบ ้าน
 ใบจบการศึกษา
ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรลูกค ้าต ้องทา Re-Entry ก่อน (ลูกค ้าทาเอง)
**ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่อ งเที่ย วพร ้อมทั ง้ การสัม มนา ดูง าน เพื่อ ความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์ ส ูง สุด ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ ท างบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถ
รั บ ผิด ชอบในอุบัต เิ หตุห รือ ความเสีย หายที่เกิด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่อ งจากอุบัต เิ หตุร วมถึง ภั ย ธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุด
งาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้มีอานาจท าการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผ ล เนื่องจากเป็ นสิท ธิ
พิเศษทางการทูต ) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษั ทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ท าง
บริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ ร วจคน
เข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง
ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัท
้จ่
ฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มี
เกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

