สัมผัสการพักผ่อนอย่างมีระดับ ที่ช่วยเติมเต็มวันหยุดให้ กลายเป็ นวันพิเศษ ณ ประเทศสิงคโปร์
เดินทางสัมผัส ความเหมือนทีแ่ ตกต่าง กับเส้ นทางรวมทุกสถานที่ไฮไลท์แห่งสิงคโปร์
เพิ่มความพิเศษในการยามพักผ่อนด้ วย โรงแรม ระดับ 5 ดาว ใจกลางแหล่งช้ อปปิ้ ง
เพิ่มเติมความพิเศษในแบบ VIP กับบัตร EXPRESS PASS ใน UNIVERSAL STUDIO
เสิร์ฟด้ วยความอร่อยด้ วยอาหารเลิศรส ที่คัดสรรทั้งภัตตาคารขึ้นชื่อ และรสชาติท่โี ดดเด่น
พร้ อมกับการบริการดั่งคนพิเศษ ร่วมเดินทางให้ เรา “ดู แล...กันและกัน” ตลอดเส้ นทาง
กําหนดการเดินทาง 24-26 มิถุนายน / 1-3, 15-17, 29-31 กรกฎาคม /
5-7, 12-14, 26-28 สิงหาคม / 9-11, 16-18, 23-25 กันยายน
7-9, 14-16, 22-24 ตุลาคม 2559
วันแรกของการเดินทาง
(1) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – นํ้าพุแห่งความมัง่ คัง่ – การ์เด้น บาย เดอะ เบย – ถนนออร์ชาร์ด
06.00 น.
คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน
ไทย แอร์เวย์ (Thai Airways) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG403
(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที / เวลาท้ องถิ่นสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
11.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมชมเมืองสิงคโปร์
กลางวัน
มื้ อกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านลิ้ มรส ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE

นําท่านแวะชม นํ้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ (Fountain of Wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ต้งั อยู่ท่ามกลางห มู่ตึกซันเทคซิต้ ี ซัน
เทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ้นใหม่ นับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่สี ุดของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เชื่อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนํา้ พุ และได้ สัมผัสนํา้ จะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี ต่อด้ วย นําท่านเข้ าเยี่ ยมชม
ปอดแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ด้ วยเงินลงทุนมหาศาล เนรมิต “ GARDEN BY THE BAY ” สวนที่ใหญ่ท่สี ุดในสิงคโปร์
เริ่มต้ นจาก CLOUD FOREST จําลองบรรยากาศของภูเขาสูง หมอก และอากาศเย็นๆ ภายในเรือนกระจกขนาดใหญ่
อลังการกับนํา้ ตกฝี มือมนุษย์ แซมด้ วยไม้ นานาพันธุ์ สัมผัสกับบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ณ FLOWER
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DOME แสดงพันธุ์ ไม้ ต่างๆ ทั้งไม้ ยืนต้ น ดอกไม้ จากประเทศแถบเมดิเตอร์เร เนียน ให้ ทุกท่านได้ เดินเล่นชิล ๆ
ถ่ายรูปแนวๆ พร้ อมแอคท่าเก๋ๆ กับ ต้ นเบาบับ และดอกไม้ นานาพันธุห์ ลากสีสันที่พร้ อมจะเป็ นแบบ
BACKGROUND ที่สวยงาม ต่อด้ วยนําทุกท่านเข้ าสู่ไฮไลท์อนั โดดเด่น และสง่างาม ของ SUPERTREE ต้ นไม้ ยักษ์
ประดับประดาด้ วย พืชเมืองร้ อน ทั้งไม้ ดอก ไม้ ประดับ และเฟิ ร์น ที่จะคอยเปล่งแสงอวดสีสัน ด้ วยแสงไฟที่ออกแบบ
มาเป็ นพิเศษ ให้ สว่างไสว กลายเป็ นสวนในจินตนาการยามคํ่าคืน... ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด

คํา่
ทีพ่ กั

มื้ อคํา่ นี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู สไตล์ญปี่ นุ่
หลากหลายเมนุอาหารให้ท่านได้เลือกรับประทาน
MANDARIN ORCHARD HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) เกาะเซ็นโตซ่า – UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE – SINGAPORE FLYER – ถนนออร์
ชาร์ด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE (พิเศษกับบัตร EXPRESS
PASS) โดยเป็ นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่ถึง 18 ชนิด ระหว่างที่สนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิดแล้ ว ทุกท่านยังเสมือน
ได้ ท่องไปใน ธีมปาร์คที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชั่น
ซึ่ง
ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็ น 7 โซนด้ วยกัน
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กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาภายในสวนสนุกได้อย่างคุม้ ค่า (มอบคูปอง)
สําหรับท่านที่สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ แล้ ว ยังสามารถเดินชม ช้ อปปิ้ งของฝาก ของที่ระลึกของเหล่าตัวการ์ตูนน่ารักๆ
ไม่ว่าจะเป็ น ของเล่น ตุก๊ ตา หมวก เสื้อผ้ า ต่างๆ หากท่านใดที่อยากจะเสี่ ยงโชค ก็สามารถไปเสี่ยงดวงในคาสิ โนได้ อกี
ด้ วย จากนั้นนําท่านชมวิวสวยงามของสิงคโปร์ ณ กระเช้ ายักษ์ SINGAPORE FLYER กับการชมวิวแบบพาโนราม่า
ในมุม 360 องศาของเมืองสิงคโปร์ กับบรรยากาศวิวแม่นาํ้ สิงคโปร์ เรื่อยมาจนถึงอ่าวมารีน่า พร้ อมชมตึกระฟ้ าที่ต้งั
ตระหง่านเรียงราย เสมือนคอยต้ อนรับนักท่องเที่ยวให้ ได้ สัมผัสกั บสิงคโปร์ เมืองของนักธุรกิจที่แบบแฝงทัศนียภาพ
อันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่นาํ้ ยาวกว่า 210 เมตรและยังสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตรได้ อกี
ด้ วย สัมผัสประสบการณ์ในการชมท้ องฟ้ าอันงดงามของสิงคโปร์อ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ…ได้ เวลาสนควรนําท่านเดินทาง
สู่ ถนนออร์ชาร์ด

คํา่

มื้ อคํา่ นี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านรับประทานอาหารทะเลสูตรเด็ดของสิงคโปร์ ปูผดั พริก ณ ภัตตาคาร
SIGN BOARD

ทีพ่ กั

MANDARIN ORCHARD HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

NO

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) CITY TOUR – MERLION PARK – วัดพระเขี้ ยวแก้ว – MARINA BAY SAND – สนามบิน
ชางฮี – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่นาํ้ สิงค์โปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้ าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่
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สวยงามมาก จากนั้นนําท่านเดินทางเข้ าชม วัดพระเขี้ ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้ างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้ างกว่า 53
ล้ านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง นําท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว พระบรม
สารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้ า...

กลางวัน

20.50
22.10

มื้ อกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ ณ ภัตตาคาร TODAI อิสระให้ท่าน
เลือกรับประทานทั้ง ขาปูยกั ษ์, อาหารซีฟู้ด, อาหารญีป่ นุ่ อาหารตะวันตก และขนมหวานต่างๆ มากมาย

จากนั้นนําท่านเข้ าชม“ MARINA BAY SANDS ”โครงการรีสอร์ทสุดหรูแห่งใหม่ของสิงคโปร์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่และเป็ นรีสอร์ทที่ใหญ่ท่สี ุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้ วยอาคาร 3 หลังติดกันประกอบไปด้ วยห้ องพักและห้ อง
สูทกว่า 2,561 ห้ อง เป็ นอาคารสู ง 55 โรงแรมมีสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 นอกจากนี้ยังมี
ร้ านอาหารและร้ านค้ าต่างๆมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ า ยี่ห้อดังๆต่างๆมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Gucci, Hermes, Prada, Burberry,Cartier เป็ นต้ น
ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410 สู่กรุงเทพฯ
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดท่านละ

ลูกค้าปกติ
43,900
42,900
41,900
40,900
10,000
7,000

สมาชิกบัตรหลัก
41,900
40,900
39,900
38,900
10,000
7,000

สมาชิกบัตรเสริม
42,900
41,900
40,900
39,900
10,000
7,000

***หมายเหตุ: อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึ้ นไป***
หากมีผเู ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) เพียง 10 ท่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงค่าบริการ เพิม่ ท่านละ 3,000.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่ นแปลงค่าบริการ หากมีผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจํ านวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
-

สมาชิกบัตรหลัก
419
409
399
389
100
349

สมาชิกบัตรเสริม
419
409
399
389
100
349

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 10 SGD
6. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงือ่ นไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่
่ ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
ชื่อบัญชี บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อนื่ , หรื อพยายามสร้ างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประ สงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอืน่ ใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้ อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอา จไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบ ขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่ านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงห น้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
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10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตัว๋ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้ วง , การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปัญหา
การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสา มารถเข้ าชมได้
แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ี
สุดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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