WONDERFUL PACKAGE
สหรัฐอเมริกา (เมืองนิวยอร์ ก) 5 วัน 4 คืน
ฟรี! บริการจองฉีดวัคซีน

ราคาเริ่ มต้น

33,999.-

กาหนดการเดินทาง : วันนี้ – 20 ธันวาคม 2564

บาท/ท่าน

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึน้ ไป โดยไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
อาหาร

วัน

โปรแกรม

เช้ า

กลางวัน

ค่า

1

สหรัฐอเมริ กา (เมืองนิวยอร์ก) – ที่พกั
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ซิต้ ีทวั ร์นิวยอร์ก – สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัล – ตึกเอ็มไพรสเตท







3

ซิต้ ีทวั ร์นิวยอร์ก – ย่านไทม์สแควร์ – เซ็นทรัลปาร์ค – สะพานบรู คลิน –
อนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพ
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อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริ การ)
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นิวยอร์ก – กรุ งเทพฯ







โรงแรม
หรื อเทียบเท่ า

DoubleTree by Hilton Hotel
& Suites Jersey City

-

1

วันแรก
xx.xx น.

สหรัฐอเมริกา (เมืองนิวยอร์ ก) – ที่พกั
คณะเดิ นทางถึ ง นิวยอร์ ก ซิ ตี้ (เวลาช้ ากว่ าประเทศไทย 12 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง และ
ศุลกากร พบคนขับรถบริ เวณประตูทางออกของสนามบิ น นาท่านเดินทางเข้าสู่ นิวยอร์ ก หรื อที่นิยมเรี ยกกัน
ว่า นิวยอร์ กซิ ตี้ (New York City - NYC) เป็ นเมืองท่องเที่ยวสาคัญติดอัน ดับท็อปของโลก และเป็ นเมืองที่ มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศสหรัฐอเมริ กา จัดได้ว่าเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม
บันเทิ ง ที่ สาคัญที่ สุดของโลก มี กิจกรรมให้ทากันทั้งวันทั้งคืน มี ท้ งั อี เว้นท์ระดับโลก และคอนเสิ ร์ตต่างๆ
ตลอดทั้งปี เรื่ องการช้อปปิ้ งก็ไม่แพ้ใคร เชื่ อได้เลยว่าไม่มีแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ไหนที่ไม่มีหน้าร้านอยู่ที่
นิ วยอร์ ก นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั หลังจากนั้นทาการเช็คอินเรี ยบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนหรื อ
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง

ซิตที้ ัวร์ นิวยอร์ ก – สถานีรถไฟแกรนด์ เซ็นทรัล – ตึกเอ็มไพรสเตท
คนขับรถรอรับท่านที่ล็อบบี้ เพื่อนาท่าน ซิตี้ทัวร์ นิวยอร์ ก (รถให้ บริการ 10 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่ สถานี
รถไฟแกรนด์ เซ็นทรัล (Grand Central Terminal) เป็ นสถานี รถไฟชุมทางทั้งบนดิน ใต้ดิน และรถประจาทางที่
เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในเมืองนิ วยอร์ ก สร้างขึ้นในปี 1913 เป็ นสถานี ที่โดดเด่นในเรื่ องการตกแต่งที่
สวยงามด้วยบันไดหิ นอ่อน และโคมไฟระย้าที่ ส่องแสง อีกทั้งยังเคยเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดัง
ของฮอลีวูด คือเรื่ อง Carlito's Way และ The Godfather อีกด้วย
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ต่อด้วยชม ตึกเอ็มไพรสเตท (Empire State Building) หนึ่ งในอาคารระฟ้ าที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่
บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิ วยอร์ ก มีความสู งทั้งสิ้ น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้ น 6,514 บาน ตึกสู งจากพื้นดิ น
381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบนั ได้มีการทุ่ม
เงินกว่า 550 ล้านเหรี ยญเพื่อทาให้ตึกแห่ งนี้ เป็ นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลง
ถึง 38% และมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากมาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิ วยอร์ ค แบบ 360 องศา **ไม่ ร่วม
ค่ าขึน้ ตึก**

อิสระอาหารเช้ า อาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม

ซิตที้ ัวร์ นิวยอร์ ก – ย่ านไทม์ สแควร์ – เซ็นทรัลปาร์ ค – สะพานบรูคลิน – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
คนขับ รถรอรั บ ท่ านที่ ล็ อ บบี้ เพื่ อ น าท่ า น ซิ ตี้ทั ว ร์ นิ ว ยอร์ ก (รถให้ บ ริ ก าร 10 ชั่ ว โมง) น าท่ า นเดิ น ทางสู่
ย่ านไทม์ สแควร์ ศู นย์กลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จและความบันเทิ งของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นย่าน
การค้าใจกลางนครที่ประชันป้ ายโฆษณานับร้อยป้ าย นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
และสถานที่สาหรับชมภาพยนตร์ หรื อละครบรอดเวย์ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนานอีกด้วย ชม เซ็นทรัลปาร์ ค
สวนสาธารณะที่ดงั ที่สุดในนิ วยอร์ ก สวนใจกลางแมนฮัตตันเป็ นแหล่งกิจกรรม จุดพักผ่อนหย่อ นใจจุดถ่าย
หนังนับจานวนไม่ถว้ น
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ชม สะพานบรู ค ลิ น (Brooklyn Bridge) เป็ นสะพานแขวนขึ งลวดแห่ งแรกของโลกและเก่ า แก่ ที่ สุ ด ใน
สหรัฐอเมริ กา ทอดข้ามผ่านแม่น้ าอีสต์ (East River) เชื่อมระหว่างเมืองนิ วยอร์ กซิ ต้ ี เมืองแมนฮัตตัน และเมือ
งบรู คลิน นั่นเอง หลายคนมักมาเดินเล่นชมความสวยงามของเมืองที่ดา้ นบน และนาท่านชม อนุสาวรี ย์เทพี
เสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรี ภาพ สัญลัก ษณ์แห่ งความภาคภูมิใจของชาวอเมริ กนั ที่ แสดงให้เห็ นถึงว่า
เป็ นดินแดน ที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรี ภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็ นของขวัญ
เนื่องในโอกาสที่อเมริ กาก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปี

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรื อเทียบเท่ า
วันที่สี่

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
วันนี้ฟรี เดย์ให้ท่านท่องเที่ยวกันอย่างอิสระ หรื อเลือกเดินช้อปปิ้ งตามย่านดังของเมืองนิวยอร์ก
อิสระอาหารเช้ า อาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

นิวยอร์ ก – กรุงเทพฯ
อิสระท่านพักผ่อนหรื อท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทาการเช็คอิน เตรี ยมตัวเดินทางกลับ
อิสระอาหารเช้ า อาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทาการจองมา

…… น.
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ข้ อควรทราบ :
❖ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
❖ บริการนีจ้ ัดทาเพื่อจุดประสงค์ ในการท่ องเที่ยวเป็ นหลัก สาหรับท่ านที่มีจุดประสงค์ เพื่อการไปฉีดวัคซีน บริษัทฯไม่ สามารถ
การันตีการได้ ฉีดวัคซีนและไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆต่ อผลข้ างเคียงจากการฉีดวัคซีน
❖ การเดินทางเข้ าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ ประกาศสถานการ์ ณฉุกเฉิน เที่ยวบินยังเป็ นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ต้ องมีผล
ตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง
❖ ผู้เดินทางต้ องจัดหาสารองโรงแรมสาหรับ Alternative State Quarantine (ASQ) หรื อ สถานที่กักตัวทางเลือก โรงแรมต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่ วยงานของรัฐ โดยผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเอง
❖ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่ าบริการ เป็ นราคาไม่รวมตั๋วเครื่ องบิน
ระดับโรงแรม

คณะ 2 ท่ าน / ท่ านละ

คณะ 4 ท่ าน / ท่ านละ

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

DoubleTree by Hilton Hotel &
Suites Jersey City

41,999.-

33,999.-

20,000.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์ **

อัตรานีร้ วม
 รถรับส่ ง (ไป-กลับ) สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 รถนาเที่ยวซิต้ ีทวั ร์ Day 2-3 (10 ชัว่ โมง)
 โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ไม่รวมอาหารเช้า
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ชับป์ ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ เส้นทางกรุ งเทพฯ-อเมริ กา-กรุ งเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)
 ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม.
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริ กา (ยินดีรับบริ การยืน่ วีซ่า กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณี ที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่า
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 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น และทิป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ :
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่าน
และทีมฯ
➢ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้ง ล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย, การก่ อ จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่านถู กปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่ วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
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➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อยแล้ว เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อเดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้องพักในโรงแรมส่ ว นใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่า ง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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