รหัสทัวร์ : THG12-3K-SG-19AUG-17NOV17H

สิ งคโปร์ สุ ดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Jetstar (3K)
ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
1.เข้ าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในสิ งคโปร์
2.ช้ อปปิ้ งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
3.ชมแลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ ของสิ งคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์ แซนด์ โรงแรมหรู +คาสิ โนระดับ6ดาว
4.ถ่ ายรู ปคู่เมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม
พิเศษ !! ลิม้ รส ข้ าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋
รวมค่ าบัตร UNIVERSAL STUDIO
โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทีย
่ ง

คา่

โรงแรมทีพ
่ ัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮ ี – GARDEN BY THE BAY – วัดเจ ้า
แม่กวนอิม – ย่านClarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส ์

✈

O

O

หรือเทียบเท่า

2

Universal Studio of Singapore (รวมบัตร UNIVERSAL STUDIO)

O

X

X

หรือเทียบเท่า

3

ิ ตีท
ซต
้ ัวร์เมอไลอ ้อน – ย่านลิตเติล
้ อินเดีย – วัดพระเขีย
้ วแก ้ว –ย่าน
้
ไชน่าทาวน์ – ชอปปิ
้ งถนนออร์ชาร์ด-สนามบินชางฮ ี – สนามบิน
สุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ

O

X

✈

ราคายังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ คนขับรถ 450 บาท / ท่ านตลอดทริป (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)

วันแรก

กรุ งเทพฯ –สิ งคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – ย่ าน Clarke Quay มารีน่า เบย์ แซนด์

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิช้ั น4 เคาน์ เตอร์ E ประตู3 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน

Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.25 น.

เดินทางสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เทีย่ วบินที่ 3K512

12.40 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั
เมืองสิ งคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลา
ท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

บ่าย

จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ แหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระ
ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่ งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์
นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes
28 SGD (700 บาท)
นาท่ านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงอย่างมาก
ทั้งชาวสิ งคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มา
จากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสาเร็ จนัน่ เอง วัดนี้ สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884
โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิ งคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ นศูนย์กลาง
สาหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่ องราวต่าง ๆ จนกระทัง่ เกิดสงครามโลก บริ เวณแห่ งนี้ ถูกระเบิดโจมตีพงั
พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริ ยอ์ ย่างยิ่งที่สถานที่ ประดิ ษฐานเจ้าแม่กวนอิ มแห่ งนี้ กลับไม่ได้รับความ
เสี ยหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทาให้หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ หรื อปาฏิหาริ ย ์

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านอิสระชมแสงสี ย่าน Clarke Quay ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่ น้าสิ งคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่ วม 150 ปี
ในฐานะที่เป็ นท่าเทียบเรื อเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์ กคีย”์ ก็ยงั เต็มไปด้วยสี สันของความหลากหลายทั้งผูค้ นที่
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสิ นค้าถูกปรั บเป็ นร้ านอาหารหรู หรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ตอ้ นรั บ
นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
(ไม่ รวมค่ าล่องเรื อ 25 SGD) จากนั้นอิสระ “มารีน่า เบย์ แซนด์ ” รีสอร์ ทหรูใหญ่ ทสี่ ุ ดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์
แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสู ทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park
ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปัตยกรรมรู ปร่ างคล้าย
เรื อตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์ คนี้ ถื อว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ ที่ สุด ในโลก มี พ้ืน ที่
กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสู ง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และ
ยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส คาสิ โน” ที่ต้ งั อยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ น
คาสิ โนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรู ปแบบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลาย
รู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บา
คาร่ า และไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้ ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสิ นค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier
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ที่พกั

จากนั้นเข้ าสู่ ทพี่ กั ORCHID HOTEL หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว+++

วันที่สอง

Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เทีย่ วสวนสนุกเต็มวัน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีท้ งั หมด 7 โซน เปิ ดบริ การ 10:00 – 18:00 น. (เล่ นกี่
รอบกีไ่ ด้ ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความ
เขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรู ปแบบ มีท้ งั
ยังมี คาสิ โน เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุ ด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ Battlestar
Galactica เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์
เรื่ อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริ ง แสง สี เสี ยง จริ ง ท่าน
จะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวูด๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่ งความ
บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
มี อาหารให้เ ลื อกมากมายกว่า 56 ร้ าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่ ว นของยูนิ เ วอร์ แ ซลและในส่ ว นของ
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเสี่ ยงโชค
ในคาสิ โน โดยคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้า
ชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิ
เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รู เล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ท่ านที่จะ
เข้ าคาสิ โนต้ องแสดงพาสปอร์ ตและห้ ามมีอายุต่ากว่ า 21 ปี การแต่ งกาย สุ ภาพบุรุษห้ ามใส่ กางเกงขาสั้ น
สุ ภาพสตรีใส่ ชุดสุ ภาพ และห้ ามสวมรองเท้ าแตะ) หรื อ อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรี ย
รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรี ยบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk
ที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
*** สามารถเลือกซื้ อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ น้าเปิ ดใหม่ ใหญ่ ที่สุดในโลก
กับ Marine Life Park (ไม่ รวมค่ าเข้ า 38 SGD) จัดอันดับให้ เป็ นอควาเรียมใหญ่ สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ถูกออกแบบให้ เป็ นอุโมงค์ ใต้ นา้ สามารถบรรจุนา้ เค็มได้ กว่ า 45 ล้ านลิตร รวมสั ตว์ ทะเลกว่ า 800 สายพันธุ์
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รวบรวมสั ตว์ น้ากว่ า 100,000 ตัว ตกแต่ งด้ วยซากปรั กหักพังของเรื อ ภายในได้ จาลองความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลต่ างๆ ทัว่ โลก
***(อิสระอาหารกลางวัน+เย็น เพื่อความสะดวกในการท่ องเทีย่ วสวนสนุก)***
ที่พกั

จากนั้นเข้ าสู่ ทพี่ กั ORCHID HOTEL หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว+++

วันที่สาม

ซิตที้ ัวร์ เมอไลอ้ อน – ลิตเติล้ อินเดีย -วัดพระเขีย้ วแก้ ว ย่ านไชน่ าทาวน์ – ช็อปปิ้ งถนนออร์
ชาร์ ด – สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลานี้ หันหน้า
ออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน
นาท่ านเดินทางสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด
ราว 62 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี
ชั้น 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสื อ ชั้น 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่าน
ได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดิน
เล่นช้อปปิ้ ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
นาท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติล้ อินเดีย สัมผัสบรรยากาศสี สันแห่ งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก
ใครมาย่านนี้ อาจจะนึ กว่ากาลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดี ย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรื อนต่างๆใน
สไตล์โคโรเนียลถูกนามาทาสี สดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็ นสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิ่ งของ

บ่ าย
เทีย่ ง

ต่างๆ ตั้งแต่เสื้ อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรู ปเก็บเป็ นความทรงจาประมาณ 30 นาที
นาท่ านอิสระช้ อปปิ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด อย่างจุใจ
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางกี

19.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เทีย่ วบินที่ 3K513

20.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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สิ งคโปร์ สุ ดคุ้ม สบาย...สบาย
เด็กไม่ มี
เด็กมีเตียงพัก
ผู้ใหญ่ พกั ห้ อง
เตียงพักกับ
กับผู้ใหญ่ 2
ละ 2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

กาหนดการเดินทาง

19-21 / 26-28 ส.ค.60
13-15 / 27-29 ต.ค.60
03-05 / 10-12 / 17-19 พ.ย.60

13,999.14,999.13,999.-

13,999.14,999.13,999.-

พักเดีย่ วเพิม่

13,999.14,999.13,999.-

4,900.4,900.4,900.-

ราคาไม่รวมตว๋ ั เครือ
่ งบิน ห ักออก ผูใ้ หญ่ทา่ นละ 3,900.ราคาท ัวร์นไี้ ม่มรี าคาเด็ก

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
หมายเหตุ :
1.สาหรับผูม้ ีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง
2.ลูกค้า ต้องเตรี ยมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง กรณี ท่านถือพาสปอร์ตเดินทางเอง
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรื อเกิดเหตุสุดวิสยั ในการเดินทาง
5. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้า
ทัวร์ไทยร่ วมเดินทางด้วยโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
อ ัตรานีร้ วม
ั ้ นักท่องเทีย
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชน
่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวันเดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วาม
ประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวัน จานวนคนและมีคา่ ใชจ่้ ายทีท
่ างสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
้
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเสนทาง
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีส
่ ามารถโหลดได ้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 25 กิโลกรัม)
8. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
้
ื
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซอประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิม
่ เติมกับทางบริษัทได ้ **
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อวัยวะจากอุบต
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อวัยวะจากอุบต
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
1.

ื เดินทาง
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสอ

2.

่ ค่าเครือ
ั รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอ
ื เดินทาง,
ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว อาทิเชน
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซก

ิ้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชน
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีส
่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3.

ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และพน ักงานข ับรถตลอดรายการเดินทาง

4.

้ ราคา
ค่าธรรมเนียมนา้ ม ันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปร ับขึน

5.

ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%

หมายเหตุ
ิ ธิย
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน
ในกรณีนบ
ี้ ริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
2.

บริษัทฯ

ิ ธิท
ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้

ั จนไม่อาจ
เมือ
่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสย

ี หรือได ้รับบาดเจ็บทีน
แก ้ไขได ้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสย
่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
ั บางประการ เชน
่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต ้น
หัวหน ้าทัวร์และอุบต
ั เิ หตุสด
ุ วิสย
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
1.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท พร ้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ ให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล ้ว
2.

การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรียบร ้อยก่อนกาหนด เนือ
่ งจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใชจ่้ ายในสว่ นของค่าทีพ
่ ักและตั๋วเครือ
่ งบิน มิฉะนั น
้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน

คืนค่าใชจ่้ ายทัง้ หมด

2. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน

เก็บค่าใชจ่้ าย ท่านละ 5,000 บาท

3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง

ิ ธิ์ เก็บค่าใชจ่้ ายทัง้ หมด
ทางบริษัทฯขอสงวนสท

4.

ื เดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืน
สาหรับผู ้โดยสารทีไ่ ม่ได ้ถือหนังสอ
่ วีซา่ ให ้ เมือ
่ ผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการ

ิ ธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
5.

้ า
ิ ธิใ์ นการเก็บค่าใชจ
บริษ ัทขอสงวนสท
่ ยทงหมดกรณี
ั้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะ

ี หายต่อทางบริษัทและผู ้
้ ไป) เนือ
เดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ
่ ริษ ัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน
่ งจากเกิดความเสย
ี หายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต ้องนาไปชาระค่าเสย
6.

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซงึ่ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการ

ี ค่าใชจ่้ ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรม
เลือ
่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นีท
้ า่ นจะต ้องเสย
เนียมในการมัดจาตั๋ว ในกรณีทไี่ ม่สามารถเดินทางได ้
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7.

ิ ธิใ์ น
กรณีทา่ นได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสท

การหักค่าใชจ่้ ายบางสว่ นทีเ่ กิดขึน
้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในสว่ น
่ โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสท
ิ ธิใ์ นการหักเก็บค่าใชจ่้ ายจริงทีเ่ กิดขึน
ของทางเมืองนอก เชน
้ แล ้วกับ
ท่านเป็ นกรณีไป
8.

กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ
่ งจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่วา่ เหตุผล

ิ ธิใ์ นการ ไม่คน
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสท
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
ข้อมมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งตว๋ ั เครือ
่ งบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือ
่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต ้องชาระค่าใชจ่้ ายสว่ นต่างทีส
่ ายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน
่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู ้กาหนด ซงึ่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดาเนินการ
ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
้
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก
- เนือ
่ งจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให ้ห ้องพักแบบห ้องเดีย
่ ว (Single) และ
ห ้องคู่ (Twin/Double) และห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กัน
- กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
ิ ธิใ์ นการปรับเปลีย
สงวนสท
่ นหรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในสงิ คโปร์ทม
ี่ ล
ี ักษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเ่ ป็ นห ้องเดีย
่ วอาจเป็ นห ้องทีม
่ ข
ี นาดกะทัดรัต และ
ไม่มอ
ี า่ งอาบน้ า ซงึ่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด ้วย
การเดินทางเป็นครอบคร ัว
ิ ในครอบครัวทีต
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร ้อมสมาชก
่ ้องได ้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู ้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวั่ โมง
ิ ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชก
่ ณะ
หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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ข้อความซงึ่ ถือเป็นสาระสาค ัญสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ั มนา และการเดินทางทีม
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก อาหาร
ั มนา ดูงาน เพือ
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสม
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
ี หายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
เดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสย
่ ัก ยานพาหนะ, อัน
เนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
้
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชาของเที
ย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ
, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ สว่ นงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต
ิ ธิพเิ ศษทางการทูต) ซงึ่
รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสท
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ ้มครอง และประกันอุบต
ั เิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าที่
ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนือ
่ งมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่
การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใชจ่้ ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิด ังกล่าว
้ ารขอสงวนสท
ได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทงนี
ั้ ก
บริษ ัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภ ัยของท่านผูม
้ เี กียรติ ซงึ่ ร่วมเดินทางเป็น
สาค ัญ

