CODE: PACKAGE SINGAPORE 3D 2N BY TR
แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นเพียง 15,888.• ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมน้ำ�หนักกระเป๋า)
• โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน
• รถ รับ-ส่ง สนามบินชางงี สิงคโปร์ (ตามเงื่อนไขเข้าสิงคโปร์)
• ค่าประกันการเดินทาง COVID-19 ที่สิงคโปร์ ครอบคลุมวงเงิน 30,000 SGD
• แพ็ คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน
และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับสนามบิน
THE KINN BANGKOK หรือระดับใกล้เคียงกัน
• กำ�หนดวันเดินทางเองได้ (ตรงกับไฟท์สายการบิน) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
VTL FLIGHT
DEPARTURE : TR625 BKK-SIN 10.50 – 14.15
RETURN : TR610 SIN-BKK 15.25 – 16.55
เริ่มที่ 15,888 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า

- พั กเดี่ยวชำ�ระเพิ่ ม 7,500 บาท
- เด็ก 2-11ปี พั กกับผู้ใหญ่ มีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
- เด็ก 2-11ปี พั กกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคาลด 1,000 บาท
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เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
1. เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชัว่ โมงก่อนวันเดินทาง ได้ทั้ง แบบ RT-PCR และ
Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. เอกสารจะต้องระบุช่อ
ื นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ท่เี ดินทาง
3. วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ
4. เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน (ต้องปริ้นจากเครื่องนะคะ)
2. การขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ได้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7-60 วันก่อนเดินทางผู้ท่เี ดินทางจากไทยทุกคนที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์ จะต้องทำ�เรื่องขอเข้าประเทศ
สิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์น้ี https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
3. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
4.เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
5. Insurance Coverage ขั้นต่ำ� SGD 30,000
6. ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลัง
เดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์น้ี https://www.tracetogether.gov.sg/
สำ�หรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อขอรับ TraceTogether tokens
(ค่ามัดจำ�เครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth
่ เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
เมือ
1. แสดงเอกสารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ ต.ม.
2. ผู้โดยสารต้องทำ�การตรวจ COVID-19 แบบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถตรวจด้วยตนเองได้
(ตามกฎจากรัฐบาลสิงคโปร์ update 18 มี.ค. 64)
3. ห้ามใช้รถขนส่งสาธารณะ ต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางเข้าเมืองเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่ มเติมสำ�หรับเข้าสิงคโปร์
- เด็กอายุ 12 ปี และต่ำ�กว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัว
และไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
- เด็กต่ำ�กว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึง
สนามบินชางงี

นักเดินทางชาวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องกักตัว

ภายใต้เงื่อนไข Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี้ ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้า
สิงคโปร์ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่านั้น
(เงื่อนไขการรับวัคซีนเด็กอยู่ในด้านบน)
Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม
Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม
AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม
Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม
Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม (มีเข็มบูสเตอร์)
Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม
Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม (มีเข็มบูสเตอร์)
วัคซีนสูตรผสมตามรายชื่อด้านบน อย่างน้อย 2 เข็ม
Janssen 1 เข็ม
X วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้
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เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เม.ย.65

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
1. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถขอ
ผ่านApplication หมอพร้อมได้ ผู้ท่อ
ี ยู่ต่างจังหวัด สามารถขอได้ท่ส
ี าธารณะสุขจังหวัด
2. การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำ�หรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass ชั้นตอนการขออยู่ในราย
ละเอียดด้านล่าง
่ เดินทางถึงประเทศไทย
เมือ
- ผ่านกระบวนการพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและกรมควบคุมโรค
- แสดงเอกสาร Thailand pass
- ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำ�หนด จะต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืน
พร้อมค่าตรวจ RT-PCR และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
รายละเอียดเพิ่ มเติมสำ�หรับเข้าไทย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่กำ�หนด
- เด็กอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
- เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
- เด็กอายุต่ำ�กว่า 2 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจ
หาเชื้อโดยน้ำ�ลายที่ประเทศไทยได้
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำ�หรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่ อเดินทางเข้าประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. VISA (สำ�หรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำ�หนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำ�หรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกสารที่จำ�เป็น
ตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำ�หรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
2. ผ่านกระบวนการพิ ธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำ�หนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน
เพื่ อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (บริษัทจัดการ)
ขั้นตอนที่ 4 : ระหว่างรอตรวจหาเชื้อโควิด-19
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว
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อัตราค่าบริการนี้รวม

1. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass
2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
4. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพั กห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำ�หรับพั ก (3ท่าน) อาจจำ�เป็นต้องแยกพั ก2ห้อง (มี
ค่าใช้จ่ายพั กเดี่ยวเพิ่ ม) กรณีห้องพั กในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้
เคียงแทน
5. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำ�แผนประกันภัยการเดินทางสำ�หรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำ�การรักษาในโรงพยาบาลที่ (ครอบคลุมค่ารักษาโค
วิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าที
ได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำ�ประกันนี้จากบริษัท
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำ�เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำ�เที่ยว ทำ�ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณี
ต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่ มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
6. แพ็ คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนาม
บิน เพื่ อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำ�หรับท่านที่สนใจ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำ�หนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำ�มันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
และได้ทำ�การขายโปรแกรมไปแล้ว
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
7. ค่าน้ำ�หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
8. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์
9. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
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เงื่อนไขการให้บริการ

ในกรณีท่ล
ี ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
***มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
การจองทัวร์และชำ�ระค่าบริการ
- กรุณาชำ�ระจำ�นวนเต็ม กรุณาส่งสำ�เนาหน้าพาสปอร์ต
**สำ�คัญ** สำ�เนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับและจำ�นวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำ�หรับติดวีซ่าไม่ต่ำ�กว่า 3หน้า)
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ
** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ�
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำ�ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จ
ี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำ�การจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่าน
ตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
ี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ม
ี ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำ�ระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพี ยงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำ�รองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพั ก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพั ก โดยมีห้องพั กสำ�หรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจ
จะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่พ
ี ั ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิ เศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำ�สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำ�นาจ
ของผู้จัดกำ�กับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผ
ี ู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำ�ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่น
ื ๆ
12. บริการน้ำ�ดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำ�แผนประกันภัยการเดินทางสำ�หรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel
แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์ แผนสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่ง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำ�ประกันนี้จากบริษัท มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำ�เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำ�เที่ยว ทำ�ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่ มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ที่บริษัทฯ
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำ�สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำ�นาจ
ของผู้จัดกำ�กับเท่านั้น
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผ
ี ู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำ�ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่น
ื ๆ
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำ�เงิน)เดินทางเพื่ อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เที่ยวกับบอนด์ - BondStreet Tour

