เครือ่ งบิน สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เยือ่ นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเกาะเล็กๆ แต่มีความน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปล ูกสร้าง
การผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ และอาหารการกินต่างๆ และ

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

สิ งคโปร์

( - / - / เย็น )

ฃ

พร้ อมกันทีจ่ ุดนัดพบเจ้ ำหน้ ำทีใ่ ห้ กำรต้ อนรับ สนำมบิน ชำงงี ประเทศสิ งคโปร์
(เวลำสิ งคโปร์ เร็วกว่ำเวลำไทย 1 ชั่วโมง)
ค่ำ
 บริ กำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (1) หลังอำหำรนำท่ำน เดินทำงทำงสู่ ที่พกั โรงแรมไลอ้อนซิ ต้ ี ,โรงแรมแกรนด์
เชลเซอร์ เล้อ หรื อเทียบเท่ำ
วันทีส่ อง สิ งคโปร์ -ซิตที้ ัวร์ -Universal Studios - S.E.A. Aquarium -Waterpark - ช้ อปปิ้ งออชำรต์ (เช้ ำ / - / - )
... น.

07.00 น.  บริ กำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 2 )
10.00 น. นำท่ำน ถ่ำยรู ป ณ บริ เวณ สนำมปำดัง ซึ่ งย่ำนนี้จะเป็ นเหมือน สนำมหลวงสิ งคโปร์ เป็ นศำลำว่ำกำรสิ งคโปร์ ชมอนุสำวรีย์
สมัยสงครำมโลก ครั้งที่สอง ผ่ำนชมอำคำรแอสแพนแนล หรื อ โรงละครแห่งชำติของสิ งคโปร์ ลักษณะคล้ำยหนำมทุเรี ยน
จำกนั้น ชมปำกแม่ นำ้ สิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นน้ ำ
*** นำคณะเดินทำงสู่ Resorts World Sentosa ยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ ท่ ำนจะ ได้ สั มผัสสุ ดยอด
ของกำรผจญภัยประสบกำรณ์ ที่แปลกใหม่ สุ ดยอดควำมบันเทิงที่มที ี่ เดียวในสิ งคโปร์ ยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ
สิ งคโปร์ ภำยในมี BATTLESTAR GALACTICA เสี ยวสุ ด ๆ กับรถไฟเหำะตีลงั กำรำงคู่ที่สูงที่สุดใน
โลก MADAGASGAR สนุกสนำนกับ เครื่ องเล่นจำกตัวละครจำกมำดำร์กสั กำร์ที่รำยล้อมด้วยสัตว์
แปลกตำมำกมำย SCI – FI CITY สัมผัสเมืองไซไฟแห่ งแรกใน
สิ งคโปร์ควำมมีชีวิตชีวำกับควำมมหัศจรรย์ของเหล่ำเครื่ องจักรอันทันสมัยล้ ำอนำคต ที่คุณต้องทึ่ง
FAR FAR AWAY เมืองแห่งตำนำนและนิทำน ตะลึงกับควำมงดงำมของปรำสำท SHERK
ขวัญใจของคุณหนูๆ จูรำสสิ คพำร์ ครำปิ ดแอดเวนเจอร์ กำรผจญภัยกลำงสำยน้ ำเพื่อหนี
กำรตำมล่ำจำกทีเร็ กซ์ รีเวนจ์ ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหำะที่มีควำมเร็ วสูง ที่จะพำนักท่องเที่ยว
หลบลูกไฟ แมลงปี กแข็ง และกองทัพมัมมี่ท่ำมกลำงควำมมืดมิด เครื่องเล่ นและ
จุดเยีย่ มชมอื่นๆ ประกอบด้ วย วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 และ เทรเชอร์ฮนั เตอร์ ที่รอพำคุณไปกับควำมตื่นเต้น
เที่ยง
อิสระอำหำรกลำงวัน จำกนั้นเชิญท่ำนสนุกสนำนกับหลำกหลำยกิจกรรมควำมบันเทิง ท่ ำนจะได้ พบ ถนนคนเดินแห่ งควำม
บริเวณบันเทิง ได้ ที่ FestiveWalk เปิ ดให้ บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง สนุกสนำนไปกับกำรช้อปปิ้ ง พบกับร้ำนค้ำแบนด์เนม
มำกมำย เช่น Coach , Tumi , Victory Secret ตืน่ ตำไปกับกำรแสดงโชว์ ทะเลสำบแห่ งควำมฝัน (Lake of dreams) กำรแสดง
สำยน้ ำประกอบเสี ยงเพลงท่วงทำนองเร้ำใจด้วยเทคนิคเลเซอร์ล้ ำสมัยเพื่อสร้ำงสรรค์เป็ นภำพเคลื่อนไหวหลำยมิติ
หรือท่ ำนจะเดินเยื่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดำว CROCKFORD TOWER เพียงก้ำวเข้ำสู่บนั ไดเลือน เชิญท่ ำนเพลินเพลิน

กับกำรเยีย่ มชมคำสิ โนแห่ งแรกของประเทศสิ งคโปร์ (อิสระกับหลำกหลำยกิจกรรม รำยกำรข้ ำงต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หำก
สนใจสำมำรถติดต่ อขอจองตัว๋ รำคำพิเศษได้ ล่วงหน้ ำ เพียง 1,850 บำท(ตัว๋ ผู้ใหญ่ ) 1,350 (ตัว๋ เด็ก อำยุ ไม่ เกิน 10 ปี )
ณ แผนกทัวร์ ซันนี่ทัวร์ )
***
สำหรับท่ำนใดที่ไม่ได้เข้ำ สวนสนุกยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ สำมำรถเลือกเข้ำ นำท่ำนเดินทำงสู่ Resorts World Sentosa
สู่ The Maritime Experiential Museum ชมพิพิธภัณฑ์กำร เดินเรื อสมุทรภำยในมีกำรจัดนิทศั กำรเกี่ยวกับกำร
เดินเรื อข้ำวของเครื่ องใช้ของบรรพบุรุษชำวเอเชีย รวมถึงกำรทำกำรค้ำขำยและกำรขนส่ งสิ นค้ำของคนในแถบทวีปเอเชีย
จำกนั้นคุณจะได้ชมภำพยนตร์ 4 มิติ เกีย่ วกับพำยุใต้ ฝุ่น TYPHOON โดยจำลองเหตุกำรณ์เสมือนคุณตกอยูใ่ น
สถำนะกำรณ์เรื อกำลังจะจมลง ตื่นเต้นกับเอฟเฟกต์มำกมำย ทั้ง พำยุฝน ที่กระหน่ำถำโถมเข้ำมำ
o เข้ ำชม S.E.A. Aquarium หรือ South East Asia Aquarium
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ ทำงทะเลที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในโซนของ Marine
Life Park ภำยใน Resort World Sentosa อควำเรี่ ยมแห่งนี้ จะเป็ นที่อยูอ่ ำศัย
ของสัตว์ทะเลชนิดต่ำงๆถึงรำว 100,000 ตัว มำกกว่ำ 800 สำยพันธุ์ ในแท้งก์
ที่บรรจุน้ ำถึง 45 ล้ำนลิตร อลังกำลกับผนังกระจกกว้ำง 36 เมตร สูง 8.3 เมตร
ภำยในAquarium จะแยกเป็ นโซนให้ท่ำนได้สัมผัส Ocean dome
ชมโดมมหำสมุทรแบบพำโนรำมำ 180° Discovery touch pool ท่ำน
จะได้สมั ผัสปลำดำว และเม่นทะเล ด้วยมือของท่ำนเอง Shark seas
ทะเลปลำฉลำม ตื่นเต้นกับสำยพันธุ์ปลำหำอยำกและใกล้จะสูญพันธุ์ น่ำทึ่ง
กับสำยพันธุ์ที่มีอยูบ่ นโลกมำกกว่ำ 420 ล้ำนปี ฯลฯ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำ
ทำงทะเล S.E.A. Aquarium เปิ ดให้เข้ำชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 10.00-18.00 น.
(หำกสนใจพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ ผู้ใหญ่ 1,030 บำท / เด็ก 800 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ ) หรือจะเลือกเข้ ำ
*** Adventure Cove Waterpark ผจญภัยกับ Adventure river ล่ องห่วงยำงผ่ำนโซนป่ ำเขียวชอุ่มอันลึกลับ อุโมงค์
ใต้น้ ำที่มีสตั ว์ทะเลรอบๆตัวคุณ Ray Bay ตื่นตำตื่นใจกับบรรดำ ปลำกระเบนน้อยใหญ่ ที่คุณสำมำรถสัมผัสได้ดว้ ยตัวคุณเองเสมือน
อยูใ่ นโลกของปลำ กระเบน Rainbow Reef ดำดึ่งสู่โลกใต้ทอ้ งทะเลจำลอง
อันน่ำพิศวง ชมแนวปะกำรังและฝูงปลำหลำกหลำยชนิดแหวกว่ำยไปพร้อมๆ
กับคุณ (หำกสนใจสวนน้ำ ผู้ใหญ่ รำคำ 980 บำท /เด็ก 720 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ )

*** (อิสระกับหลำกหลำยกิจกรรม รำยกำรข้ ำงต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หำกสนใจ
สำมำรถติดต่ อขอจองตั๋วรำคำล่ วงหน้ ำ ณ แผนกทัวร์ บริษทั ซันนี่ทัวร์ )
พร้ อมกันอีกครั้งตำมเวลำนัดหมำย
เย็น รับประทำนอำหำรเย็น (อิสระ) นำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้ำชั้นนำมำกมำย
ที่ถนน Orchard สนุกสนำนไปกับ สิ นค้ำมำกมำยหลำยประเภทที่มี
ห้ำงสรรพสิ นค้ำมำกมำยและมีสินค้ำให้เลือกหลำยชนิด เช่น หนังสื อ,
อุปกรณ์กีฬำ, อุปกรณ์สื่อสำรเทคโนโลยีเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ,
ร้ำนของเล่น ที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมำกมำย พร้อมกันอีกครั้งตำม เวลำนัดหมำย
ค่ำ ได้เวลำอันสมควรนำคณะเข้ำสู่ที่พกั พักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันที่สำม
07.00 น.

***
***
... น.

ช้ อปปิ้ งไชน่ ำทำวน์ – นมัสกำร พระเขี้ยวแก้ว – สนำมบินชำงงี
( เช้ ำ/ - / - )
 บริ กำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)
นำท่ำนนมัสกำรวัดพระเขีย้ วแก้ ว ออกแบบเป็ นสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศ์
ถัง สักกำระพระบรมสำรี ริกธำตุและพระเขี้ยวแก้ว ภำยในมีสถูป
สร้ำงขึ้นจำกทองคำที่มีผมู ้ ีจิตสรัทธำร่ วมบริ จำคกว่ำ 420 กก.
จำกนั้นนำคณะเที่ยวชมย่ำนชุมชนของชำวจีน CHINA TOWN
ที่มีประวัติศำสตร์ พร้อมกับกำรตั้งรกรำกของชำวจีน ที่ยำวนำน
ชมตึกรำมบ้ำนช่องที่ยงั คงอนุรักษ์แบบผสมผสำนระหว่ำงควำมเป็ น
ชนชำติจีนและสิ งคโปร์ เข้ำด้วยกัน อิสระซื้ อสิ นค้ำของที่ระลึกย่ ำนไชน่ ำทำวน์ พร้ อมกันอีกครั้งตำมเวลำนัดหมำย
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงงี ประเทศสิ งคโปร์ เช็คอินตัว๋ เครื่องบิน
เหินฟ้ ำกลับ โดยเที่ยวบิน....
เดินทำงถึง โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจที่ดี 
(โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม)

อัตรำค่ ำบริกำร
จำนวนผู้เดินทำง
4 - 5 ท่ำน
6 - 7 ท่ำน
8 - 9 ท่ำน
10 ท่ำน

พักคู่ท่ำนละ
17,800 บำท/ท่ำน
13,600 บำท/ท่ำน
11,400 บำท/ท่ำน
9,990 บำท/ท่ำน
- เด็ก อำยุตำ่ กว่ ำ 2 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี

พักเดี่ยวท่ำนละ
22,800 บำท/ท่ำน
18,600 บำท/ท่ำน
16,400 บำท/ท่ำน
14,990 บำท/ท่ำน

ฟรี ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

บุคคลที่ 3 ของห้ องมีเตียงเสริม
16,000 บำท/ท่ำน
12,240 บำท/ท่ำน
10,260 บำท/ท่ำน
8,990 บำท/ท่ำน

คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอำกำศ พร้อมDRIVER GUIDE คอย
ให้กำรบริ กำร
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 อำหำร 3 มื้อ
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
(ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
- ค่ำภำษีเดินทำง ( หำกมีกำรประกำศใช้ )
- ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม / ภำษีหกั คืนณที่จ่ำยและ
ภำษีอื่นๆ
-ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน หำดใหญ่-สิ งคโปร์ หำดใหญ่

หมำยเหตุ

ผู้ใหญ่ 1,850 บำท / เด็ก 1,350 บำท
 Aquarium พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำ
ผู้ใหญ่ 1,030 บำท/ เด็ก 800 บำท
Waterpark สวนนำ้
ผู้ใหญ่ 980 บำท / เด็ก 720 บำท
-ค่ ำเข้ ำชมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงโดย
มิได้ แจ้ งล่ วงหน้ ำขึน้ อยู่กบั ทำง
กรุ ณำโอนเงิน :
สิ งคโปร์ มกี ำรเปลีย่ นแปลงรำคำ

- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่ำนชมและหรื ออำจมีค่ำเข้ำชม ”

 ตัว๋ Universal

- ไม่รวมค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มและ
อื่นๆ นอกเหนือรำยกำร

- ไม่ รวมค่ ำทิปพนักงำน

เงื่อนไข :

- หนังสื อเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ต่ำ
กว่ำ 6 เดือนในวันเดินทำง // และเจ้ำของกรุ ณำ
ตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทำงบริ ษทั ได้จอง
โรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่
ละแห่ง) และออกเดินทำงแล้วท่ำนจะแยกตัว
หรื อจะไม่ใช้บำงสิ่ งบำงอย่ำงในรำยกำรไม่
สำมำรถ หักคืนเงินได้
- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำกำรจอง /
ส่วนที่ เหลือก่อนเดินทำง 20 วัน พร้อมสำเนำ
หนังสื อเดินทำง
-รำคำข้ำงต้นไม่ตรงเทศกำลต่ำง
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ ำทีต่ กลง รำคำจะต้ อง
มีกำรเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

ธนำคำรไทยพำณิชย์
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หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศสิ งคโปร์ ในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้นถ้ ำโรงแรมตำมที่
ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของทำง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสู ญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ จำกอุบตั ิเหตุ
ต่ำงๆ
- หำกท่ำนถอนตัวก่อนกำรท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ำบริ กำรที่ท่ำนได้ชำระไว้แล้ว
ไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ทำงบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทำงต่ำงประเทศและต้องทำกำรชำระค่ำห้องทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทำงโรงแรมและทำงบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง หรื อลด
จำนวนผูเ้ ดินทำง หลังกำรทำงบริ ษทั ได้ทำกำรยืนยันกำรใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระค่ำอำหำรแบบเหมำจ่ำย ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่ำนลดจำนวนผูเ้ ดินทำง
หรื อไม่ทำนอำหำรที่ทำงบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรื อห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ เอกสำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง

-

รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้สำรองโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- รำคำนี้คิดตำมอัตรำรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่ำโรงแรม และอัตรำแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
- กรณี เกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำกสำยกำรบิน บริ ษทั
ขนส่ง หรื อหน่วยงำนให้บริ กำร บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรโดยสุดควำมสำมำรถ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริ กำรนั้นๆ
- หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้ำนอำหำร และทำงสำยกำรบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจ
เรี ยกร้องค่ำบริ กำร ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนยำนพำหนะให้เหมำะสมกับขนำดจำนวนผูเ้ ดินทำงในกรณี ผเู ้ ดินทำงต่ำกว่ำที่กำหนดแล้วทำง
บริ ษทั ฯไม่สำมำรถออกเดินทำงเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 7 วัน เนื่องจำกให้
คณะได้เดินทำงต่อไปได้
- หำกห้องพักที่ได้จดั ให้ท่ำนไม่ตรงตำมควำมต้องกำรกรุ ณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ประจำรถ หรื อเจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแลคณะทันที หำกแจ้งหลังจำกใช้
บริ กำรไปแล้ว จะถือว่ำท่ำนพึงพอใจแล้ว ทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้ และไม่สำมำรถคืนเงินให้ท่ำนได้ทุกกรณี
เงือ่ นไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง ไม่วำ่ กี่วนั ก็ตำม ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพรำะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ำกรณี มีกำรยืนยันห้องแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั
กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสำยกำรบิน
เงือ่ นไขกำรจอง
- วำงเงินมัดจำ 50 % ในวันทำกำรจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมำที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้ำพำสปอร์ตมำด้วย
- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณำโอนก่อนกำรเดินทำง 20 วัน
เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ในวันเดินทำง // และเจ้ำของกรุ ณำตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สำหรับพำสปอร์ต่ำงชำติกรุ ณำตรวจสอบกับทำงด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองอีกครั้งว่ำท่ำนต้องทำวีซ่ำหรื อเปล่ำ(ผูเ้ ดินทำงเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

