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กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ซิ ตี้ทวั ร์ (ซันเทค ซิ ตี้ – ถนนอลิ ธซาเบธ – เมอร์ไลอ้อน – โรงละครเอสพลา
นาด) – ล่องเรือชมแม่น้าสิ งคโปร์ – ย่านมาริ น่าเบย์แซนด์ – Wonderful Light Show
คณะพร้อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ K
สายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งค์โปร์ โดย สายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 973
เดินทางถึง สนามบิ น ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร พบกับไกด์
ท้องถิน่ รอต้อนรับ นาท่านขึน้ รถปรับอากาศผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ชมความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย และความสะอาดของเมือง นาท่านชมความงดงามของ น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ ทีส่ ร้างตามหลักฮ
วงจุย้ ที่ ซันเทค ซิ ตี้ เชื่อกันว่าหากได้สมั ผัสน้ าพุน้ีแล้วจะประสบแต่ความโชคดี เดินทางไปชม ถนนอลิ ธ
ซาเบธ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ่ายรูปคู่ กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีฉากด้านหลังเป็ น โรงละครเอสพลานาด ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้าย
หนามทุเรียน จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมแม่น้าสิ งคโปร์ ร่วมเดินทางย้อนรอยสูต่ านานอันตื่นตาตื่นใจ
ตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั สัมผัสวิถชี วี ติ และความงดงามบริเวณมารีน่าเบย์แซนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบุนตองกี่ ลิ้ มรส ข้าวมันไก่ไหหลา ข้าวมันกลิน่ หอมรสนุ่ มทีป่ รุง
จากน้ าซุปเลิศรสเสิร์ฟพร้อมไก่ช้นิ เพิม่ รสชาติดว้ ยน้ าจิ้มรสเด็ด หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่านมาริ น่าเบย์
แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น The Sand Sky Park 25 SGD) เป็ นหนึ่งในห้างทีใ่ หญ่และสมบูรณ์แบบทีส่ ุดบน
เกาะสิงคโปร์ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
อยูใ่ จกลางเมือง และเป็ นแหล่งรวมความ
บันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ของสิงคโปร์
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสงสี ตระการตา กับม่านน้ าประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful
Light Show
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/
สิ งคโปร์ – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - GARDEN BY THE BAY
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทีแ่ รกและทีเ่ ดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น
24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็ นเครือ่ งเล่นทีอ่ อกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพือ่ ทีน่ ่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน
ได้แก่
1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ทีส่ ุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทัง้ หวาดเสียวและสูงทีส่ ุดในโลก และ ทรานส์ฟอร์
เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็ นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่
จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงั เรือ่ งทรานส์ฟอร์เมอร์ส แห่งเดียวในโลก
2. โซนอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) ขุดหาสมบัตขิ องฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
3. โซนเดอะ ลอส์ตเวิ ลด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่า
สัตว์โลกล้านปี
4. โซนมาดากัสการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนาจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ต,้ี เมลแมนและกลอเลีย ทีคอย
ต้อนรับคุณ เข้าสูป่ ่ าทึบแห่งนี้
5. โซนนิ วยอร์ก (New York) สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ก และการแสดงสเปเชีย่ ลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดง
โชว์ชุดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคชัน!่ สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิรก์
6. โซนฮอลลีว้ดู (Hollywood) พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงระดับจักรวาล
อย่างแท้จริง
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7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (Far Far Away Castle) ครัง้ แรกของโลก!! กับ ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทัง้
ชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน พบเครื่องเล่นใหม่กบั การผจญภัยครัง้ ใหม่
ล่าสุด กระโดดขึน้ รถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเข้าร่วมกับเจ้าแมว
เหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศ พบกับเครื่องเล่นล้า
ยุค และการแสดงใหม่ๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย ภายในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ให้ท่านได้สนุ กสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นมากมายในโซนต่างๆของยูนิเวอร์แซลสตูดโิ อ และ
เลือกซื้อของทีร่ ะลึกมากมายภายใต้สญ
ั ลักษณ์ของยูนิเวอร์แซลสตูดโิ อ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ
จุดนัดหมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE
BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ทส่ี ุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่นื ชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ทม่ี คี วามสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผู้
ทีม่ าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟต์สาหรับ SuperTree หากท่ านต้ องการขึ้นลิ ฟต์
เพิ่ มท่านละ 8 SGD )และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมทิ ต่ี น้ ไม้
ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมี
สวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้า
ชมเพิ่ มท่านละ 25 SGD) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/
สิ งคโปร์ฟลายเออร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – DUTY FEE - ช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด – สิ งคโปร์ –
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิ งคโปร์ฟลายเออร์ Singapore Flyer ให้ท่านได้สมั ผัสทัศนียภาพอันงดงามแบบพา
โนรามาวิว 360 องศาของสิงคโปร์จากชิงช้าสวรรค์ท่ไี ด้ช่อื ว่าสูงที่สุดในโลก ตัง้ อยู่ท่อี ่าว มาริน่าเบย์
Marina Bay บนชัน้ ทีส่ ามของห้างรีเทลเทอร์มนิ อล (Retail Terminal) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร
ส่วนตรงกลางเปิ ดโล่งรับธรรมชาติแบบป่ าเขียวชอุ่ม พร้อมโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้ง คุณจะได้สมั ผัสทัง้
ทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั ง่ แม่น้ ายาวกว่า 210 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่
สูงถึง 165 เมตร ชมท้องฟ้ าอันงดงามของสิงคโปร์ และอ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้ า วิวธรรมชาติ
แบบป่ าเขียวชอุ่มและ กิจกรรมต่างๆ จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ เพือ่ สักการะสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัด
พระเขี้ยวแก้ว ซึง่ เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ โดยสถูปสร้างขึน้ จากทองคาทีม่ ผี มู้ จี ติ ศรัทธาร่วม
บริจาคกว่า 420 กิโ ลกรัม ชื่นชมความงดงามของงานไม้แกะสลัก จากพระพุทธรูปและตัวอาคา รด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบราชวงศ์ถงั ซึง่ เป็ นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ ง
ต่อสู่ DUTY FEE เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนทีท่ ุกๆ คนทีม่ าสิงคโปร์ไม่ลมื ทีจ่ ะแวะเลือกซื้อสินค้า
BRAND NAME ยีห่ อ้ ต่างๆ ทัง้ สองฝั ง่ ถนน เป็ นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ ง พบกับห้างสรรพสินค้าใหม่สุด
ยิง่ ใหญ่ ION ORCHARD มาตรฐานใหม่แห่งห้างสรรพสินค้า ตื่นตาไปกับหลากหลายสินค้า เลือกซื้อสินค้า
ได้อย่างจุใจกว่า 400 ร้านค้าและแฟชันแบรนด์
่
เนมดังระดับโลก ทัง้ Cartier, Christian Dior, Doice &
Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton and Prada
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เย็น

18.40 น.
20.05 น.

รับประทานอาหารเย็นอิ สะตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี เพือ่ ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ
เหินฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม

21-23, 28-30
5-7, 12-14, 19-21, 26-28
2-4, 9-11, 16-18, 23-25
14-16, 21-23, 28-30

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

24,900.24,900.22,500.18,900.4,900.-

19,900.19,900.17,900.13,900.4,900.-

หมายเหตุ การเดิ นทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดิ นทางจานวน 10 ท่านขึน้ ไป
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัวเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาเทีย่ วทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าทิป สาหรับพนักงานยกกระเป๋ า คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุ ญาตสาหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดืม่ และอาหาร ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมจากรายการ
ทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าผกผันของน้ ามันทีท่ างสายการบินแจ้งเปลีย่ นแปลงการกะทันหัน
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เงื่อนไขการเดินทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี น่ื วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ ่ นุ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทัง้ นี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุ ญาตให้เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุ ญาตให้คนื บัตรโดยสาร
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตามเงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าหนด ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพือ่ ยืนยัน ในกรณีทต่ี ั ๋วเครื่องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่ ่านจะชาระ
เงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ า่ สุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ประหยัด / Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง

