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GO2-ICN TG001

สิงคโปร์
ครบสูตร
4 วัน 3 คืน (3K)
HILIGHT
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN
BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)
2. สนุกเต็มวันที่ยน
ู ิเวอร์แซล สตูดโิ อ (รวมค่าเข้า)
3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)
4. ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์
“Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า
5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตํารับ
สิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI

วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ – สนามบิ น ซางฮี – GARDEN BY THE
BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก
PARK AVENUE HOTEL
วันที่ 2 : Universal Studio of Singapore (รวมบัต ร
U.S.S.)
วันที่ 3 : สวนนกจู ร่ง –เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of
Time”
วันที่ 4 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไล
ออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ํ า พุ แ ห่ ง ความมั่ ง
คั่ ง – ไ ชน่ า ท าวน์ – ชมวั ด พระเขี้ ย วแก้ ว – ศู น ย์
สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับ
เพชรพลอย – ช้ อ ปปิ้ ง ที่ ถนนออร์ ช าร์ ด – สนามบิ น
ซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โดยสายการบินเจ็ตสตาร์แอร์เวย์ [3K]

เดินทาง : เมษายน-ธันวาคม 62
เริ่มต้นเพียง
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22,888.-

(GTH) SIN-3K003

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 12-15, 13-16 เมษายน 2562
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562

22,888 .27,900 .-

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท/ท่าน/ทริป

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

วันที่ 1

กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke
Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์

06.00 น.

คณะพร้ อ มกั น ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น เจ็ ท สตาร์ แ อร์ เ วย์ ประตู 3
เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K512
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิ งคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง) นํ าท่านผ่า น
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้นบาย
เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์ กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่ง ชาติของ Marina Bay
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีทาง เดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super
tree คู่ ที่มีค วามสูง เข้า ด้ว ยกัน มีไ ว้สํา หรั บให้ ผู้ที่ม าเยื อน สามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น 50
เมตร บนยอดของ Super tree (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ Super Tree) สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่ง
โดยอุ ณหภูมิ ที่ต้ นไม้ต้ องการ ดัง นี้ Flower Dome (ชี วภาพแบบแห้ง เย็ น) และ Cloud Forest
(ชีวภาพแบบชื้ นเย็ น) และยังมี สวนธี มต่ างๆ ให้เ ดิน ชม (รวมค่า เข้า ชม Flower Dome และ
Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728 บาท) จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นําท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชม
ทัศนียภาพของแม่น้ําสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ําใจกลางสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)
อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูท
กว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง
3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400
ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รั บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้
ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี
“มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น
คาสิ โ นที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเกมการพนั น ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ เกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ
รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิ ง คโปร์ ท่ า นที่ จ ะเข้ า สถานคาสิ โ น ต้ อ งแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ํากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุด
สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สําหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสี ยงและน้ํา ที่ ใหญ่ที่ สุด ใน South East Asia กั บการแสดงที่ มีชื่ อว่ า
Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่
นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

12.45 น.
กลางวัน

ค่า
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เข้าพัก
วันที่ 2
เช้า

นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 –
18:00 น. (เล่นได้ไม่จํากัดรอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโต
ซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6
ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford
Tower
1) พบกั บเครื่องเล่น ใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ
Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่ งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ใน
ภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง
จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่ง
ความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
**(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้า
เสี่ ยงโชคในคาสิโ น โดยคาสิ โ นแห่ง แรกของประเทศสิ งคโปร์ ที่ใ ช้ก ารลงทุ น มหาศาลเพื่อ ดึง ดู ด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าเข้ า ชมความอลั ง การระดั บ ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ บาลอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้า มมีอายุต่ํากว่า 21
ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
หรื อ อิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมมากมายที่ ก าลาเรี ย รวมทั้ ง ของฝากที่ ร ะลึ ก หลั ง จากความ
สนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเปิดใหม่ใหญ่
ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอันดับให้เป็น อควาเรียมใหญ่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ําสามารถบรรจุน้ํา เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร
รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ํากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของ
เรือ ภายในได้จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

เข้าพัก
วันที่ 3
เช้า

นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) – เกาะเซ็นโตซ่า – 4D – ชมโชว์ “Wings of Time”
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมค่าเข้า)) เป็นสวนสัตว์ในแบบสวนนกขนาด
ใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่รวม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมีนกกว่า 5,000 ชนิด จากภูมิภาคต่าง
ๆ เช่ น เอเชี ย อาคเนย์ แอฟริ ก า ออสเตรเลีย และอเมริ ก าใต้ ชมนกเพนกวิ นที่ เ ล่ นสนุ ก สนานใน
สิ่งแวดล้อมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากนั้นชมการแสดงของนกเหยี่ยว (Kings of the Skies Show)
และชมการแสดงของนกแสนรู้มากมาย หลังจากนั้นนําท่านนั่งรถราง Monorail รอบๆ สวนนกและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านข้ามสู่เกาะเซ็นโตซ่า ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซ่า
พร้อมเก็บรูปภาพคู่อันสวยงามเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ นําท่านชมโรงภาพ
ยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดาราด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์
แบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ทําให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณ
อยู่ในเหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม
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ค่า

เข้าพัก

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

19.10 น.
20.35 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่าน นําท่านชมโชว์ “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชว์ม่านน้ําแสงเลเซอร์ ประกอบตัว
การ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสดงดงามและ
ยิ่งใหญ่ตระการตาที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัวมีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงามที่เต็ม
ไปด้วยมิตรภาพและความช่วยเหลือที่จะทําให้ประทับใจไปตราบนานเท่านาน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
เมอร์ ไ ลออน – ซัน เทคซิ ตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่า ทาวน์ – วั ดพระเขี้ ยวแก้ว อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นํ า ท่ า น ชมเมื อ งสิ ง คโปร์ แ ละรั บ ฟั ง บรรยายประวั ติ ศ าสตร์ จ ากไกด์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
ล้อมรอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือ ง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็น
จุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็น
ที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก นํา
ท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้
หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลา
นาด” โดดเด่ น ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมคล้ า ยหนามทุ เ รี ย น นํ า ท่ า นแวะชม น้ํ า พุ แ ห่ ง ความมั่ ง คั่ ง
Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําใน
ภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็น
โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ําพุ และ
ได้สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดปี นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยว
แก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ้น เพื่อ เป็ นที่ ป ระดิษ ฐานพระเขี้ ยวแก้ว ของ
พระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมั ยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่ อ
วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ
1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้อง
หนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว (ห้ามถ่ ายภาพ) ให้ท่า นได้สัก การะองค์เจ้าแม่
กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
**(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**
นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนําและสินค้ า
หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์ , โรบินสัน , ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน , ตากาชิยาม่า, ออร์
ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบ
รนด์เนมชั้นนํ าต่าง ๆ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ย ว ของฝาก ของที่ร ะลึก ของเล่ นเด็ก ต่าง ๆ
มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ น ทางจากสนามบิ น เพื่ อ เดิ น ทางกลั บ กรุ ง เทพ ฯ โดยสายการบิ น เจ็ ท สตาร์ แ อร์ เ วย์
เที่ยวบินที่ 3K513
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรม : สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (3K) โดยสายการบินเจ็ตสตาร์ แอร์เวย์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

28-31 ธันวาคม 2562

27,900.-

27,900.-

26,900.-

7,000.-

19,900.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่าํ 6 หน้า

เงื่อนไขการจอง
1.
2.

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง
ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

7.

8.

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษท
ั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ
่ งจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านั้น
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [สิงคโปร์แอร์ไลน์ 30 กิโลกรัม / นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20
กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
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