SIN04 (SQ)AUG-OCT

1

 บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่า ใช้เวลาเที่ยวอย่ างคุ้มค่า
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหาร
เช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS
TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
 ช้อปปิ้ งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้ อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิ ม ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
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กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ - ซิ ตี้ทวั ร์ เมอไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY – ย่าน Clarke Quay มารีน่า เบย์ แซนด์
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาน์ เตอร์K ประตู 5 สายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิ น สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ 973
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ทม่ี กี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ
ท่านต้องทึง่
**********************************************************************************************
จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟงั บรรยายประวัตศิ าสตร์จากไกด์ทอ้ งถิน่ ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament
House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิ ลปะ ดนตรี การ
ั ้ างสาริด เป็ นของขวัญ จากพระ
เต้ นรา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปนช้
จุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึง่ ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกบั ประเทศสิงคโปร์
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้ แรก นาท่ าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึ่งสิ งโตครึ่งปลานี้ หนั หน้ าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นี ยภาพ
ที่ สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปตั ยกรรมคล้าย
หนามทุ เ รีย น ชม ถนนอลิ ซ าเบธวอล์ค ซึ่ ง เป็ นจุด ชมวิ ว ริ ม แม่ น้ า สิ ง คโปร์ จากนั ้น แหล่ ง
ท่ องเที่ ยวแห่ งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัด
สวนที่ใหญ่ ท่สี ุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้ยงั มี
ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่ อกับ Super tree คู่ท่มี คี วามสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผู้ท่มี าเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่ าขึ้นลิ ฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD (208

ค่า

บาท)และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน่ ร้านนี้เริม่ ต้นตานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุก
วันนี้ ก็ 40 กว่าปี
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นาท่ านอิ สระชมแสงสี ย่าน Clarke Quay ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่น้ าสิ งคโปร์ มีประวัติยาวนาน
มาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ ป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย”์ ก็ยงั เต็มไปด้วยสีสนั ของความ
หลากหลายทัง้ ผูค้ นทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็ นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และ
แหล่งบันเทิงทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ วทัง้ กลางวันและกลางคืน (ไม่รวม
ค่าล่องเรือ 25 SGD)จากนัน้ อิ สระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์”
รีสอร์ทหรูใหญ่ ที่สุดในสิ งคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป
ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The
Sands Sky Park ตัง้ อยู่ชนั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟท์

20.00 น.

23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็ นสถาปตั ยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้ อยูบ่ นอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถอื ว่าเป็ นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีพน้ื ทีก่ ว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าทีม่ คี วามสูง200
ม. บนสวนได้ร บั การตกแต่ ง อย่า งสวยงาม มีต้น ไม้ใ หญ่ 250 ต้น และไม้ป ระดับ อีก 650 ต้น มี
ร้านอาหารทีห่ รูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ทีต่ งั ้ อยู่ในตัว
ั่
อาคารอันโอ่ อ่ าหรูห ราฝ งตรงข้
ามกับตัว โรงแรม จัด ว่ าเป็ นคาสิโ นที่เ ต็มไปด้ว ยเกมการพนันทุ ก
รูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า
600 โต๊ะ มีตพู้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้
พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้า นค้า ปลีก และภัต ตาคารมากมาย สาหรับ นักชอปปิ้ งทัง้ หลาย
สามารถเลือกซือ้ สินค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้า ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน South East Asia กับการแสดงทีม่ ชี ่อื ว่า Wonder
Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ ทีล่ าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็ นลานทีน่ งั ่ หันหน้าออก
ทางอ่าว Marina

จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
http://www.bayhotelsingapore.com/
** โรงแรมอยูต่ รงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสิงค์โปร์
มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซ็นโตซ่าตลอดวัน
*** หากพีเรียดไหนที่ห้องพัก BAY HOTEL เต็มไม่สามารถจองได้ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนไปนอนโรงแรม BOSS
HOTEL / GRAND PACIFIC / GRAND CENTRAL แทน
โดยจะ OFFER รถรับ-ส่ง ที่ยนู ิ เวอร์แซลให้ฟรี ! ***
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หัวหน้ าทัวร์ นาท่ านเดิ นทางสู่เกาะเซ็นโตซ่ า โดย EXPRESS TRAIN
(ไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่ นบริ การ)
หัวหน้ าทัวร์ นาท่ านเดิ นทางสู่เกาะเซ็นโตซ่ า โดย EXPRESS TRAIN
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดิ นเท้ าเข้าสู่ห้าง VIVO CITY ตรงข้ามโรงแรม เพื่อนัง่ รถ EXPRESS TRAIN เข้าสู่
เกาะ SENTOSA (ไม่รวมค่ารถไฟเข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่านัน้ )

นาคณะตะลุย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนุกระดับโลก (รวมค่าบัตร
ยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิ น 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดิ นทางอย่างน้ อย 72 ชัวโมงเท่
่
านัน้ หลังจากวันออกเดิ นทางไม่สามารถคืนเงิ นได้ ในทุก
กรณี ***
***(อิ สระอาหารกลางวัน+เย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ด้านในประกอบด้วยทัง้ หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกีไ่ ด้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ
สิงคโปร์ ในพืน้ ที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรสี อร์ทห้องพัก 1,800
ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ ลากหลายรูปแบบ มีทงั ้ ยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัวโมง
่ ตัง้ อยูท่ โ่ี รงแรม
Crockford Tower
1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่ งเล่นรถไฟ
เหาะตีลงั การางคู่ทส่ี งู ทีส่ ุดในโลก
2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรษุ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการนัง่ เรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ น
ภาพยนตร์เรือ่ ง Madagascar
4) Revenge of The Mummyขุดหาสมบัตขิ องฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

SIN04 (SQ)AUG-OCT

5

5) Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่อื ดัง แสดงจริง แสง สีเสียง
จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รลู้ มื
6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีว๊ดู วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่ง
ความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
- S.E.A. Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ทส่ี ุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้าทีถ่ ูกจัด
อันดับให้เป็นอควาเรียมทีใ่ หญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้า
ให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มทีก่ บั บรรยากาศใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงาม

18.00 น.

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าเปิ ดใหม่ใหญ่
ที่สดุ ในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33
SGD หรือ 850 บาท / ท่ าน )
จัดอันดับให้เ ป็ นอควาเรียมใหญ่ สุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถู กออกแบบให้เ ป็ นอุ โมงค์ใ ต้น้ า
สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ
ทัวโลก
่
หัวหน้ าทัวร์นาคณะเดิ นทางกลับสู่โรงแรม (ท่ านใดยังไม่จใุ จสามารถ กลับโรงแรมได้เองตาม
อัธยาศัย)
พิ เศษ !!! ให้ท่านได้ใช้เวลาในเกาะเซ็นโตซ่าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะไปการเล่นคาสิ โน // เดิ นเล่น
ริ มหาด SILOSO // ชมโชว์ CRANE DANCE ตอน 2 ทุ่ม
(รถไฟเที่ยวสุดท้าย 23.45 น.)

จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
http://www.bayhotelsingapore.com/
** โรงแรมอยูต่ รงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสิงค์โปร์
มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซ็นโตซ่าตลอดวัน
*** หากพีเรียดไหนทีห่ อ้ งพัก BAY HOTEL เต็มไม่สามารถจองได้ ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นไปนอนโรงแรม BOSS
HOTEL / GRAND PACIFIC / GRAND CENTRAL แทน
โดยจะ OFFER รถรับ-ส่ง ทีย่ นู ิเวอร์แซลให้ฟรี ! ***
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วันที่สาม
07.00 น.

กลางวัน
บ่าย
..........น.
18.45 น.
20.10 น.
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วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่ าทาวน์ – น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ –ช็อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ด –
สนามบิ น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สร้างขึน้ เพื่อเป็นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง
สถาปตั ยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทัง้ หมด ราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ ล่ างเป็ นห้อ งโถงใหญ่ ใ ช้
ประกอบศาสนพิธ ี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว
(ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศลิ ปกรรมการ
ตกแต่งทีส่ วยงาม พร้อมเดิน เล่นช้อปปิ้ง ซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
นาท่ านแวะชม น้าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยู่ท่ามกลางหมู่
ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้างขึน้ โดย
นักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่ นับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้า
ได้เดินรอบลานน้าพุ และได้สมั ผัสน้าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่อื ดัง ระดับ 5 ดาว
รถโค้ชนาท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
เจอกันทีจ่ ดุ นัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูม ิ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ978
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง)
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************************

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่ นราคา หากมี
การปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบิน
** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นไฟท์บนิ ขากลับ ระหว่าง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ งว่
ั ่ างของสายการบิน **
์

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม - ตุลาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
11-13 สิ งหาคม 2561
17,999
17,499
17-19 สิ งหาคม 2561
15,999
15,499
24-26 สิ งหาคม 2561
16,999
16,499
31 สิ งหาคม – 2 กันยายน 2561
16,999
16,499

เด็กอายุ 2-12 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
16,999
14,999
15,999
15,999

พักเดี่ยว

5,700
5,700
5,700
5,700
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7-9,21-23,กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
5-7,19-21 ตุลาคม 2561
20-22,21-23,26-28ตุลาคม 2561

7

16,999
15,999
16,999
17,999

16,499
15,499
16,499
17,499

15,999
14,999
15,999
16,999

5,700
5,700
5,700
5,700

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) สายการบิน SINGAPORE
AIRLINE
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าทีพ่ กั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
2. ค่ารถไฟ Express Train เข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่านัน้
3. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถอื พาสปอร์ตต่างชาติ
4. ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก.
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
7. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 7,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
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1.
2.
3.

8

สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่า
ทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปญั หาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อน
5.
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

