SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2
คื
น
เดินทาง กันยายน- พฤศจิกายน 2562
GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ ้ง ถนน
ออร์ชาร์ด | ลิม้ รสข้าวมันไก่ และ บักกุด้ เต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
เริ่มต้นเพียง

1

13,999.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ –สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)(3K512 : 09.25-12.40)–GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน้ Super Tree)–
ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)–มารีนา่ เบย์แซนส์–พัก Park Avenue Hotel
วันที่ 2. Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
วันที่ 3. อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House–เมอร์ไลออน–โรงละครเอสพลานาด–นา้ พุแห่งความมั่งคั่ง–ไชน่าทาวน์–ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว–
ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ–โรงงานเครือ่ งประดับเพชรพลอย–ช้อปปิ ้งที่ถนนออร์ชาร์ด–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบิ
สุวรรณภูมิ) (3K513 :19.20-20.35)

วันที่ 1
06.30 น.
09.25 น.
12.40 น.
กลางวัน
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กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (3K512 : 09.25-12.40)–
GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน้ Super Tree)–ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)–มารี
น่าเบย์แซนส์–พัก Park Avenue Hotel
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K512
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh)
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หลังจากนัน้ นาทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์
“GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ช มการจัดสวนที่ ใหญ่ท่ี สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ช่ื นชมกับต้นไม้
นานาพันธุ์และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนีย้ งั มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
สาหรับให้ผทู้ ่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึน้ ลิฟต์
สาหรับ Super Tree) สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวน
จะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี ้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมีสวนธี มต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ
Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728บาท)

ค่า
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จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย ์ “Clarke Quay”สถานที่ ท่องเที่ ยวยอดนิยมของชาวสิง คโปร์ นาท่านล่องเรือ
“Bumboat” (รวมค่ า ล่ องเรือแล้ ว ) ชมทัศนียภาพของแม่นา้ สิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ตลอดสองฝั่ ง
แม่นา้ ใจกลางสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)
อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุ ในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561
ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตัง้ อยูช่ นั้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 23เหรียญ ประมาณ
600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้ อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นีถ้ ือว่าเป็ นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก มีพืน้ ที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวน
ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่หรูหรา รวมถึง
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่ ัก
ทีพ

The Sky on 57 และยัง มี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ที่ ตงั้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั่ งตรงข้ามกับตัว
โรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรู ปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตพู้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์
แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมาย
เหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ากว่า 21
ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรีใส่ชดุ สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สาหรับนักช้
อปปิ ้งทัง้ หลายสามารถเลื อกซื อ้ สินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes,
Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนา้ ที่ใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonderful Light
Show การแสดงนี ้ จัด ขึ น้ ที่ ล าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็ น ลานที่ น่ ัง หัน หน้า ออกทางอ่ า ว
Marina
่ี ักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL
นาคณะเข้าสู่ทพ

วันที2่

Universal Studios Singaporeเต็มวัน (รวมค่าเข้า)

เช้า
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บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทงั้ หมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่
รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ ในพืน้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่ห ลากหลายรู ปแบบ มีทงั้ ยังมี
คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้ อยูท่ ่ีโรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคูท่ ่ีสงู ที่สดุ ในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยู่ในภาพยนตร์
เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัตขิ องฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ
ตื่นเต้นประทับใจไม่รูล้ ืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีว๊ดู วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง
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ของจักรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ ในส่วนของยูนิเวอร์แซล
และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถ
เข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเข้าชมความอลังการระดับชาติท่ีได้รบั อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ
อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะ
เข้าคาสิ โนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมี อายุต่ ากว่า 21 ปี การแต่ง กาย สุภ าพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย
รวมทัง้ ของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่
เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)**
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ เปิ ดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ
Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็ นอควาเรียมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถกู
ออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้นา้ สามารถบรรจุนา้ เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวม
สัตว์นา้ กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ
ทั่วโลก

่ ัก
ทีพ

วันที3่
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ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL

อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House–เมอร์ไลออน–โรงละครเอสพลานาด–นา้ พุแห่ง
ความมั่งคั่ง–ไชน่าทาวน์–ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว–ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ–โรงงาน
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เครื่องประดับเพชรพลอย–ช้อปปิ้ งทีถ่ นนออร์ชาร์ด–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)–กรุ งเทพฯ
(สนามบิสุวรรณภูมิ) (3K513 :19.20-20.35)
เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ทอ้ งถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทาเนียบ
รัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่าการเมื อง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริม แม่นา้ สิง คโปร์ ผ่านชม
อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนั เป็ นจุดรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเต้นรา การแสดงตลก นาท่าน ถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดย
รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ นั หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละคร
เอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นาท่านแวะชม นา้ พุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of
Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั้ อยูท่ า่ มกลางหมูต่ กึ ซันเทคซิตี ้ ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็จชิน้
ใหม่ หมูต่ กึ ซันเทคสร้างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานนา้ พุ และได้สมั ผัสนา้ จะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี นาท่านเดินทางสู่ย่านไช
น่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว
ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ ร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม
2005 ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างทัง้ หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ ล่างเป็ นห้อง
โถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชนั้ 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว
(ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็ นวัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่ง ที่
สวยงาม

***(อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)**
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บ่าย

19.20 น.
20.35 น.

นาท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้ นาและสินค้าหลากหลาย
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกีพ้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ ้งเซ็นเตอร์เป็ นต้น ให้
ท่านช้อปปิ ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมชัน้ นาต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ ว
ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K513
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน บิน 3K
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 09-11 พ.ย. 62
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62
วันที่ 28-30 ธ.ค. 62
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62
วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

14,999.14,999.18,999.20,999.20,999.-

14,999.14,999.18,999.20,999.20,999.-

14,999.14,999.18,999.20,999.20,999.-

13,999.13,999.18,999.20,999.20,999.-

5,000.5,000.7,000.7,000.7,000.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทด่ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้
เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
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***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซงึ่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

9

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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