SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
เข้ าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” | ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ ชาร์ ด |
วัดพระเขี ้ยวแก้ ว | เมอร์ ไลออน | ลิ ้มรสข้ าวมันไก่รสชาติต้นตํารับสิงคโปร์ บักกุ้ดเต๋ ร้ าน Song Fa
สูตรสิงคโปร์ | มารี น่า เบย์ แซนด์
เริ่มต้ นเพียง

9,999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้ าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay
- มารีน่า เบย์ แซนด์ (3K512 : 09.25-12.40)
วันที่ 2. Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน
Option 2 : เลือกซื ้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore
วันที่ 3. เมอร์ไลออน - ซันเทคซิตี ้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี ้ยวแก้ ว - ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ - โรงงาน
เครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้ อปปิ ง้ ออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ (3K513 :19.20-20.35) - สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - กรุงเทพฯ
(สนามบิสวุ รรณภูมิ) (3K513 :19.20-20.35)

วันที่ 1
06.30
น.
09.25
น.
12.40
น.
กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์ (สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้ า
แม่ กวนอิม - ย่ าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (3K512 : 09.25-12.40)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ E โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 3K512
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากรจากนัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่านได้ ชม
การจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติ
ของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้ งั มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super
tree คู่ที่ มีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สําหรับ ให้ ผ้ ูที่มาเยื อนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ ้น 50 เมตร บนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สําหรั บ Super Tree 8
SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท)

นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดนี ้เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากทัง้ ชาว
สิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้ าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคนที่มาไหว้ ขอ
พรแล้ วประสบความสําเร็จนัน่ เอง วัดนี ้สร้ างขึ ้นก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตังรกรากอยู
้
่ใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่ อสัก การะเจ้ าแม่ก วนอิม และใช้ เป็ น ศูน ย์ ก ลางสําหรับ พบปะ พูด คุย ประชุม เรื่ องราวต่าง ๆ

คํ่า

ที่พัก

จนกระทั่งเกิ ด สงครามโลก บริ เ วณแห่ ง นี ถ้ ูก ระเบิ ด โจมตี พัง พิ น าศไปตามๆ กัน แต่ป าฏิ ห าริ ย์ อ ย่ างยิ่ งที่ ส ถานที่
ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิมแห่งนีก้ ลับไม่ได้ รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นัน้ เลย ทําให้ หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่ อง
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ร้ านข้ าวมันไก่ )
นําท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตังอยู
้ ่บริเวณปากแม่นํา้ สิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่
เป็ นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทกุ วันนี ้ “คลาร์กคีย์” ก็ยงั เต็มไปด้ วยสีสนั ของความหลากหลายทังผู
้ ้ คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน
โกดังสินค้ าถูกปรับเป็ นร้ านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทัง้ กลางวันและกลางคืน (ไม่
รวมค่ าล่ องเรือ 25SGD)
จากนัน้ อิสระ “มารี น่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุ ในสิงคโปร์มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้ วยห้ องพักและห้ อง
สูทกว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตังอยู
้ ่ชนั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ 23
SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ ายเรือตังอยู
้ ่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถ้ ือว่าเป็ น
สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีพืน้ ที่กว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บน
สวนได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The
Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตงอยู
ั ้ ่ในตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั่งตรงข้ ามกับตัวโรงแรม จัดว่า
เป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้ วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี
โต๊ ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ มีต้ พู นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้
พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้ าปลีกและภัตตาคารมากมาย
สําหรับนักชอปปิ ง้ ทังหลายสามารถเลื
้
อกซื ้อสินค้ ายี่ห้อดัง ๆ ได้ มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms,
Prada, Burberry, Cartier

ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํ ้า ที่ใหญ่ที่สดุ ใน South East Asia กับการแสดงที่มชี ื่อว่า Wonderful Light Show
การแสดงนี ้ จัดขึ ้นที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นงั่ หันหน้ าออกทางอ่าว Marina
นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่า

Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน
วันที่ 2:
Option 2 : เลือกซือ้ ทัวร์ เสริม Universal Studios Singapore
เช้ า
Option
1:
Option
2:

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
Free Day อิสระเต็มวัน ให้ ลกู ค้ าได้ เที่ยวและช้ อปปิ ง้ ได้ เต็มที่
Universal Studio of Singapore ***Optional บัต รผู้ใหญ่ /เด็ก ท่านละ 2,500 บาท รวมรถตู้ ไป-กลับ (นั่ง ได้ สงู สุด 8
ท่าน)ไม่มีมคั คุเทศก์และหัวหน้ าทัวร์ ให้ บริ การ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูก ค้ าที่ จองก่อน
เดินทางเท่านัน]***
้
Universal Studio of Singapore มีทัง้ หมด 7 โซน เปิ ดบริ การ 10:00 – 18:00 น.(เล่นกี่ รอบกี่ ได้ ตามใจชอบ) ยูนิ เวอร์
แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้ อมด้ วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้ องพัก
1,800 ห้ อง จากโรงแรมระดับ หรู 6 ดาวที่ หลากหลายรูป แบบ มีทัง้ ยังมี คาสิโน เปิ ด บริ ก ารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้ อยู่ที่
โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับ เครื่ องเล่น ใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่ อง
เล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคูท่ ี่สงู ที่สดุ ในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้ าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventureเป็ น การนั่งเรื อผจญภัย ชมสัต ว์ต่างๆ เสมือนท่านกํ าลังอยู่ใ นภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ฟาโรห์ และค้ นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้ านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บ รอดเวย์ ฮอลลีว๊ ดู วอล์ออฟเฟรม ศูน ย์ รวมแห่งความ บัน เทิ ง ของ
จักรวาลอย่างแท้ จริง

มีอาหารให้ เลือกมากมายกว่า 56 ร้ าน หลากหลายสไตล์ ทังในส่
้ วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New
York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้ าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของ
ประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้ การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเข้ าชมความอลังการระดับชาติท่ีได้ รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊ อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้ าคาสิโนต้ องแสดงพาสปอร์ ตและห้ ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย
สุภาพบุรุษห้ ามใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรี ใส่ชดุ สุภาพ และห้ ามสวมรองเท้ าแตะ)หรือ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม
มากมายที่ ก าลาเรี ย รวมทัง้ ของฝากที่ ระลึกหลัง จากความสนุก สนานจบลงเรี ย บร้ อยแล้ ว ท่านสามารถเดิน เล่น ใน
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Festival Walk ที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่ า

เมอร์ ไลออน - ซันเทคซิตี ้ (Fountain of Wealth) ไชน่ าทาวน์ - วัดพระเขีย้ วแก้ ว - ศูนย์ สมุ นไพร
วันที่ 3: และยาแผนโบราณ - โรงงานเครื่ องประดับ เพชรพลอย - อิสระช้ อปปิ ้ งออร์ ชาร์ ด - กรุ งเทพฯ
(3K513 :19.20-20.35)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้ อมรอบ
ด้ วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่นํ ้าสิงคโปร์ ผ่านชม
อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ
ดนตรี การเต้ นรํา การแสดงตลก

นําท่าน ถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ นั หน้ าออกทางอ่าว
มาริน่า มีทศั นียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้ วยสถาปัตยกรรมคล้ ายหนาม
ทุเรียน
ั ้ ่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้ ซันเทค
นําท่านแวะชม นํา้ พุแห่งความมัง่ คัง่ Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ ตงอยู
มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้ างขึ ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับ เป็ นโครงการ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สดุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนํา้ พุ และได้ สมั ผัสนํา้ จะพบโชคดีและ รํ่ารวย
ตลอดปี
นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐาน
พระเขี ้ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ ร้ าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทัง้ หมดราว 62 ล้ านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้ านบาท) ชันล่
้ างเป็ นห้ อง
โถงใหญ่ ใช้ ป ระกอบศาสนพิ ธีชัน้ 2-3 เป็ น พิ พิธภัณ ฑ์ และห้ องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ น ที่ ป ระดิษ ฐานพระเขีย้ วแก้ ว (ห้ าม
ถ่ายภาพ) ให้ ท่านได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิมและใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินค้ าพื ้นเมืองต่างๆของท้ องถิ่น ที่มีชื่อเสียง และเป็ นที่
นิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์
หลังจากนันนํ
้ าท่านชม โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีช่ อื เสียงที่สุดของสิงคโปร์ ในเรื่องการออกแบบ
เครื่องประดับ อาทิเช่น แหวน สร้ อยข้ อมือ สร้ อยคอ และเครื่องประดับต่างๆอีกมากมาย เพื่อนําเป็ นของฝากแก่คนที่ท่าน
รัก (รายการนี ้ สําหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วง มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป)

กลางวัน ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***

19.20
น.
20.35
น.

นําท่านสูย่ ่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้ างสรรพสินค้ าชันนํ
้ าและสินค้ าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี ้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์เป็นต้ น ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า
มากมายจากทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมชันนํ
้ าต่าง ๆ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ขนมขบเคี ้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของ
เล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ได้ เวลาอันสมควร พร้ อมกันที่จดุ นัดพบ เดินทางสูส่ นามบินซางฮี
ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K513
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน บิน 3K
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 16-18 พ.ย. 62
วันที่ 23-25 พ.ย. 62
วันที่ 08-10 ธ.ค. 62
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62
วันที่ 28-30 ธ.ค. 62
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62

9,999.9,999.12,999.10,999.18,999.19,999.-

9,999.9,999.12,999.10,999.18,999.19,999.-

9,999.9,999.12,999.10,999.18,999.19,999.-

9,999.9,999.12,999.10,999.18,999.19,999.-

4,000.4,000.6,000.4,000.6,000.6,000.-

วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,000.-

วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,000.-

กําหนดการเดินทาง

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริ บูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 4,500 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่ องบิน***

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุด
วิสยั ต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ ลว่ งหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
หมายเหตุ
สําหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6
เดือน หรื อ 180 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้ า
เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณ าจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้ อมกับ
เตรี ยมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ ว
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่า
ทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั ้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4. สําหรั บผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั ้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนที่บริ ษั ทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ ้นไป)เนื่อ งจากเกิดความเสียหายต่อ ทางบริ ษั ทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรองบริ ษัทฯจะทํา
การเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่ อ งบินไปแล้ ว หรื อ ได้ ชําระ
ค่าบริ ก ารในส่วนของทางเมือ งนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว ) ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ในการหักเก็ บ
ค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
8. กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชั ้นที่นงั่ จากชั ้นประหยัดเป็ นชั ้นธุรกิจ โดยใช้ คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อ นเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้ อ ง
กระทําที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั ้น
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรั ม / แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรั ม / การบินไทย
30 กิ โลกรั ม / เจแปนแอร์ ไลน์ และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม / เจ็ต สตาร์ แอร์ เวย์ 25
กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือ ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ อ งดื่ม นอกเหนือ จากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
3. ค่าภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน

