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มารีนาเบย์แซนส์ - Clarke Quay - GARDEN BY THE BAY   
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วันที่ 1:  
สนามบนิเชียงใหม่ – สนามบนิซางฮี MI701 (1125-1535)– Garden by the Bay - มารีน่าเบย์แซนส์ –ย่าน Clarke 
Quay 

09.00 น. 
คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  เคาน์เตอร์สายการบินซิลค์แอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวย

ความสะดวก 

11.25 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิซิลค์แอร์  เที่ยวบินที่ MI701 

15.35 น. 
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่Garden by the Bay อิสระให้ทา่นได้ชมการจดัสวนทีใ่หญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร์ ช่ืนชมกบัต้นไม้นานา
พนัธุ์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติสงิคโปร์ 
นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟา้เช่ือมตอ่กบั Super tree คูท่ี่มคีวามสงูเข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวม
ค่าขึน้ลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท/ท่าน) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท/ท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้อิสระเทีย่วชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร์มารีนา่ เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้อง
สทูกวา่ 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 23 SGD 

ประมาณ 600 บาท/ท่าน) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อวา่เป็นสวนลอย
ฟา้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟา้ที่มคีวามสงู200 ม. บนสวนได้รับการ
ตกแตง่อยา่งสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอกี 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี 
“มารีนา่ เบย์ แซนด์ส คาสโิน” ที่ตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสโินท่ีเต็มไปด้วยเกม
การพนนัทกุรูปแบบ ซึง่นกัทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู้พนนั
หยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเลต็ต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลกี
และภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิค้ายี่ห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



 
 

 

 

น าทา่นอิสระชมแสงส ีย่าน Clarke Quay ตัง้อยูบ่ริเวณปากแมน่ า้สงิคโปร์ มีประวตัิยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นทา่
เทียบเรือเก่าแก่ทกุวนันี ้“คลาร์กคีย์” ก็ยงัเต็มไปด้วยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผู้คนที่ผลดัเปลีย่นกนัมาเยือน โกดงัสนิค้าถกู
ปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหลง่บนัเทิงทีต้่อนรับนกัทอ่งเที่ยวทัง้กลางวนัและกลางคนื (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 
เหรียญ ประมาณ 650 บาท/ท่าน) 

      น าคณะเข้าสูท่ี่พกั Moon 23 Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2:  

Day 2 เลือกได้ 

Option 1 : Free Day อสิระเตม็วัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปป้ิงได้เต็มที่ 

Option 2 : เลือกซือ้ option เสริม Universal Studio of Singapore พร้อมรถรับ–ส่ง  

                 ในราคาเพียง 2,500 บาท 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Option 1 : 
 

Free Day อิสระเต็มวนั ให้ลกูค้าได้เที่ยวและช้อปปิง้ได้เต็มที่ 

Option 2 : 
 

Universal Studio of Singapore ***Optional บตัรผู้ใหญ่/เด็ก ทา่นละ 2,500 บาท  รวมรถตู้  ไป-กลบั(นัง่ได้สงูสดุ 8 ทา่น)ไมม่ี
มคัคเุทศก์และหวัหน้าทวัร์ให้บริการ [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีจองก่อนเดินทางเทา่นัน้]*** 
Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เลน่ก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยนูเิวอร์แซล 
สตดูิโอ สงิคโปร์ ในพืน้ท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซา่รายล้อมด้วยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 ห้อง 
จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสโิน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford 
Tower 
1) พบกบัเคร่ืองเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเลน่รถไฟ
เหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูที่สดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัว์ตา่งๆ เสมือนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง 
ส ีเสยีง จริง ทา่นจะตื่นเต้นประทบัใจไมรู้่ลมืมบตัิของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัมี ่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลวีู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศนูย์รวมแหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่ง
แท้จริง 
มีอาหารให้เลอืกมากมายกวา่ 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ในสว่นของยนูิเวอร์แซลและในสว่นของ Festive Walk, New York 
Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ทา่นสามารถเข้าเสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศ
สงิคโปร์ที่ใช้การลงทนุมหาศาลเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลงัการระดบัชาติที่ได้รับอนญุาตจากรัฐบาลอยา่ง
ถกูต้องตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ตา่ง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็เจ็ค รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของ
ประเทศสงิคโปร์ ทา่นท่ีจะเข้าคาสโินต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษห้ามใสก่างเกงขา
สัน้ สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือ อิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทัง้ของฝากที่
ระลกึหลงัจากความสนกุสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ทา่นสามารถเดินเลน่ใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ได้เวลาอัน



 
 

 

สมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
***(อิสระอาหารกลางวนั และ เยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

 
 
 
 
 

 

 

 

         ที่พกั โรงแรม Moon 23 Hotel 

 

วันที่ 3:  
Duty free-เมอร์ไลออน– ไชน่าทาวน์ วดัพระเขีย้วแก้ว – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –สนามบนิเชียงใหม่ 
MI706 (1450-1650) 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นแวะชมร้าน Duty free สนิค้าปลอดภาษีราคาพิเศษ เช่น นาฬิกา น า้หอม กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ซึง่รวบรวมสนิค้าแบรนด์ดงั
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้ จากนัน้น าทา่นชมรอบเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวตัิศาสตร์จากมคัคเุทศก์ท้องถ่ินซึง่ 
ล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สงิคโปร์ ผา่นชม 
อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตรี 
การเต้นร า การแสดงตลก น าทา่น ถ่ายรูปคูก่บั  เมอร์ไลออน สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสงิโตคร่ึงปลานีห้นั
หน้าออกทางอา่วมารินา่ มีทศันยีภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรม
คล้ายหนามทเุรียน  
น าทา่นเดินทางสูย่า่นไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีประดษิฐานพระ

เขีย้วแก้ว ของพระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 

คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศา

สนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสอื ชัน้ 4 เป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ทา่นได้สกัการะองค์เจ้า

แมก่วนอมิและใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแตง่ที่สวยงาม 

น าทา่นสูย่า่นธุรกิจใจกลางสงิคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสนิค้าชัน้น าและสนิค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์

พอยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อเิซตนั, ตากาชิยามา่, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้ามากมายจากทัว่

โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของที่ระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินซางฮี 

14.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซางฮีเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม ่ โดยสายการบินซิลค์แอร์  เที่ยวบนิที่ MI706 

16.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม ่โดยสวสัดิภาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไป
ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
 
หมายเหตุ :  
1.ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิา
หรือมารดาแนบมาด้วย 
2.ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท/ท่าน/ทริป (ค่าทิปหัวหน้าทวัร์จากเมอืงไทย แล้วแต่
ความพึงพอใจในการบริการของหวัหน้าทัวร์ 
 
         อัตราค่าบริการ 
 

วนัที ่29 – 31 ธนัวาคม 2561  21,888.- 

วนัที ่25 – 27 มกราคม 2562 20,888.- 

วนัที ่22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 20,888.- 

วนัที ่22 – 24 มนีาคม 2562 19,888.- 

วนัที ่06 – 08 เมษายน 2562 23,888.- 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 2562 22,888.- 

วนัที ่18 – 20 พฤษภาคม 2562 20,888.- 

วนัที ่28 – 30 มถินุายน 2562 19,888.- 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 



 
 

 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไมเ่กินจ านวน

วนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน)  

2.  คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ  

3.  คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

4.  คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3.5 ดาว) 

5.  คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  

6.  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 

7.  น า้หนกักระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกั 30 กิโลกรัม)  

8.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงิน

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถ

สอบถามข้อมลู เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมอีายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

9.   คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์) 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

   อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 

2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง,            คา่น า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทาง

หรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น /ทริป 

4. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

 

   เงื่อนไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสารสง่ให้เรียบร้อย ภายใน 

2-3 วนั หลงัจากท าการจองแล้ว  



 
 

 

2. การช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด 

เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัท

ฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของทา่นไปยงั

คณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรม 

เนียมในการมดัจ าตัว๋  ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้

จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จา่ยจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิ

ในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทัง้หมด 


