SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุม
้ เวอร์
3 ว ัน 2 คืน
โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

เริมเพียง
่

12,900.-

รายการท ัวร์ + ตวเครื
๋ั
องบิน
่

•
•
•
•
•

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
สนุกเต็มว ันก ับยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ (ไม่รวมค่าเข้า)
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีถ
่ นนออร์ชาร์ด
ลิม
้ รส“ข้าวม ันไก่” รสชาติตน
้ ตาร ับสิงคโปร์ -บ ักกุด
้ เต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
พ ักดี โรงแรมระด ับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 8-10 ธ ันวาคม 2561
ว ันที่ 29-31 ธ ันวาคม 2561
ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562, 31 ธ ันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
ว ันที่ 26-28 มกราคม 2562
ว ันที่ 15-17, 16-18 กุมภาพ ันธ์ 2562
ว ันที่ 17-19 กุมภาพ ันธ์ 2562
ว ันที่ 6-8 เมษายน 2562
ว ันที่ 12-14 , 13-15, 14-16 เมษายน 2562
ว ันที่ 15-17 เมษายน 2562
ว ันที่ 20-22 เมษายน 2562
ว ันที่ 4-6, 11-13, 18-20 พฤษภาคม 2562

้ ทางการเดินทาง
เสน

กรุงเทพ
1.
2.

3.

กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke
Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก Fragrance Selegie Hotel หรือเทียบเท่า
Day 2 เลือกได้
Option 1 : Free Day อิสระเต็ มว ัน ให้ลูกค้าได้เทีย
่ วและช้อปปิ้ งได้เต็ มที่
้ option เสริม Universal Studio of
Option 2 : สามารถเลือกซือ
Singapore พร้อมรถร ับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท
อาคารร ัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละคร
เอสพลานาด – น ้าพุแห่งความมงค
่ ั ง่ ั – ไชน่าทาวน์ – ชมว ัดพระเขียวแก้
้
ว–
ช้อปปิ้ งทีถ
่ นนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ

12,900.14,900.14,900.12,900.12,900.15,900.15,900.16,900.17,900.12,900.14,900.-

เช้า

กลาง
ว ัน

ค่า

✈

O

O

พัก Fragrance
Selegie หรือเทียบเท่า

O

X

X

พัก Fragrance
Selegie หรือเทียบเท่า

O

X

✈

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันท ี่ 1:

กรุงเทพฯ –ส ิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– ว ัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay มารีนา่ เบย์ แซนด ์

06.30 น.

ั้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ ทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3
คณะพร ้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชน
เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ ้าหน ้าที่ คอยต ้อนรับและอานวยความสะดวก

09.25 น.
12.40 น.
กลางว ัน

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ ทสตาร์แอร์เวย์ เทีย
่ วบินที่ 3K512
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิน
่ เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชว่ ั โมง)
นาท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรจากนัน
้
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนัน
้ นาท่านเดินทางสู่ แหล่ งท่ องเทีย
่ วแห่งใหม่ ล่า สุด บนเกาะสิง คโปร์ GARDEN BY THE BAYอิสระให ้
่ ชมกับ ต ้นไม ้นานาพั นธุ ์ และเป็ นศู นย์ก ลางการพั ฒนา
ท่านได ้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ ทส
ี่ ุ ดบนเกาะสิงคโปร์ ชืน
อย่างต่อเนือ
่ งแห่ง ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุท ยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนีย
้ ัง มี
่
ทางเดินลอยฟ้ าเชือมต่อกับ Super tree คู่ท ี่มค
ี วามสูงเข ้าด ้วยกัน มีไว ้สาหรับให ้ผู ้ทีม
่ าเยือนสามารถมองเห็ น
สวนจากมุ ม สูง ขึน
้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทั ศ นีย ภาพอั นงดงามของอ่ า วและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน
้ ลิฟต์สาหร บ
ั Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28
SGD (700 บาท)
ื่ เสียงอย่างมาก
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ ้าแม่ก วนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัด นีเ้ ป็ นวัด ทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิ์มาก ความเชือ
่ อั นศักดิ์สท
ิ ธิ์ในองค์เจ ้าแม่กวนอิมนั ้น มา
ทัง้ ชาวสิงคโปร์แ ละนัก ท่องเทีย
่ วนั บถือ ว่าศัก ดิส
์ ท
จากคนทีม
่ าไหว ้ขอพรแล ้วประสบความส าเร็จนั่ นเอง วั ดนีส
้ ร ้างขึน
้ ก่ อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดย
คนจีนทีอ
่ พยพมาตั ้งรกรากอยู่ ในประเทศสิงคโปร์ เพือ
่ สัก การะเจ ้าแม่ กวนอิม และใช เ้ ป็ นศู นย์กลางสาหรับ
พบปะ พู ดคุ ย ประชุม เรือ
่ งราวต่ าง ๆ จนกระทั่ งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่ งนี้ถูก ระเบิด โจมตีพัง พินาศไป
ตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริยอ
์ ย่างยิง่ ทีส
่ ถานทีป
่ ระดิษฐานเจ ้าแม่กวนอิมแห่งนีก
้ ลับไม่ได ้รับ ความเสียหายใดๆ จาก
่ ว่าเป็ นเรือ
ิ ธิ์ หรือปาฏิหาริย ์
ระเบิดครัง้ นัน
้ เลย ทาให ้หลายคนเชือ
่ งความศักดิส
์ ท

คา่

ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (ร้านข้าวม ันไก่)
นาท่านอิสระชมแสงสีย่า น Clarke Quay ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่ น้าสิงคโปร์ มีประวัตย
ิ าวนานมาร่วม 150 ปี ใน
ฐานะที่เป็ นท่ าเทีย บเรือ เก่ าแก่ ทุก วั นนี้ “คลาร์ก คีย”์ ก็ยั ง เต็ ม ไปด ว้ ยสีสั นของความหลากหลายทั ้งผู ค
้ นที่
ผลั ด เปลี่ย นกั นมาเยือ น โกดั ง สินค า้ ถู ก ปรับ เป็ นร ้านอาหารหรูห รา ผั บ บาร์ และแหล่ ง บั นเทิ ง ที่ต อ
้ นรั บ
นักท่องเทีย
่ วทัง้ กลางวันและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25SGD)
จากนั ้นอิส ระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีส อร์ท หรูใ หญ่ ท ี่สุ ด ในสิง คโปร์ม ารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด ว้ ย
ห ้องพั ก และห อ
้ งสู ท กว่ า 2,561 ห อ
้ ง โรงแรมยั งมีไ ฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั ้ง อยู่ ชั ้นที่ 57 ของ
โรงแรม (ไม่รวมค่าขึน
้ ลิฟ ท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูป ร่า งคล า้ ยเรือตั ้งอยู่บ น
อาคารทั ้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์ค นีถ
้ ือ ว่ า เป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ ท ี่สุ ด ในโลก มีพ ื้นที่ก ว ้างขวางกว่ า

12,400 ตร.ม. และจัด เป็ นสวนลอยฟ้ าที่มค
ี วามสูง 200 ม. บนสวนได ้รับการตกแต่ ง อย่ างสวยงาม มีต ้นไม ้
ใหญ่ 250 ต ้น และไม ้ประดับอีก 650 ต ้น มีร ้านอาหารทีห
่ รูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์
แซนด์ส คาสิโน” ทีต
่ งั ้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่ งตรงข ้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเ่ ต็มไปด ้วย
เกมการพนันทุก รูป แบบ ซึง่ นั กท่ องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกั บเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ ะพนั น
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และ
ตู ้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร ้านค ้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้ งทัง้ หลายสามารถเลือ ก
้ สินค ้ายีห
ซือ
่ ้อดัง ๆ ได ้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ที่ใ หญ่ ท ี่สุด ใน South East Asia กั บการแสดงที่มช
ี ื่อว่ า Wonderful
Light Show การแสดงนี้ จัด ขึน
้ ที่ล าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นั่ง หันหนา้ ออกทาง
อ่าว Marina

นาคณะเข ้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa
Grand Bugis / D'resort / Oxford หรือเทียบเท่า

ว ันท ี่ 2:
เช้า
Option 1 :
Option 2 :

Option 1 : Free Day อิสระเทยวเต็
ี่
มว ัน
้ ท ัวร์เสริม Universal Studios Singapore
Option 2 : เล ือกซือ
ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Free Day อิสระเต็มวัน ให ้ลูกค ้าได ้เทีย่ วและช ้อปปิ้ งได ้เต็มที่
Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู ใ้ หญ่/เด็ก ท่ านละ 2,500 บาท รวมรถตู ้ ไป-กลับ(นั่ ง
ได ส
้ ู งสุ ด 8 ท่ าน)ไม่ ม ีมัค คุ เทศก์แ ละหั ว หน ้าทั วร์ให บ
้ ริก าร [ราคาอาจมีก ารเปลีย
่ นแปลง และ สงวนสิท ธิ์
เฉพาะลูกค ้าทีจ
่ องก่อนเดินทางเท่านัน
้ ]***
Universal Studio of Singapore มีทั ้ งหมด 7 โซน เปิ ดบริก าร 10:00 – 18:00 น.(เล่ นกี่รอบกี่ไ ด ต
้ ามใจ
ชอบ) ยูนเิ วอร์แซล สตู ดโิ อ สิงคโปร์ ในพืน
้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล ้อมด ว้ ยความเขียวชอุ่ มของ
ทะเลสาบมีรส
ี อร์ท ห ้องพัก 1,800 ห ้อง จากโรงแรมระดั บหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั ้งยัง มี คาสิโ น
เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้ อยู่ทโี่ รงแรม Crockford Tower
1) พ บกั บ เค รื่อ งเล่ น ให ม่ ล่ า สุ ด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle แล ะ Battlestar
Galacticaเครือ
่ งเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ทส
ี่ ูงทีส
่ ุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรษ
ุ เชร็คและเจ ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventureเป็ นการนั่ งเรือผจญภั ยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่ านก าลังอยู่ในภาพยนตร์
เรือ
่ ง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์
่ ดั ง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่ านจะตืน
ชือ
่ เต ้นประทั บใจไม่ รู ้ลืม มบั ตข
ิ องฟาโรห์ และค น
้ หาปริศ นาแห่ ง
มัมมี่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล ้านปี
7) Hollywood Boulevard สั ม ผั ส โรงละครสไตล์ บ รอด เวย์ ฮอลลีวู๊ ด วอล์อ อฟเฟรม ศู นย์รวมแห่ ง ความ
บันเทิงของจักรวาลอย่างแท ้จริง

มีอาหารให ้เลือกมากมายกว่า 56 ร ้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ ในส่วนของยูนเิ วอร์แซลและในส่วนของ Festive
Walk, New York Town, Food Court Center หลั ง อิ ส ระอา หารกลา งวั น ท่ า นส ามา รถเข ้าเสี่ ย งโช คใ น
้ ารลงทุนมหาศาลเพือ
คาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ทใี่ ช ก
่ ดึงดู ดนักท่องเทีย
่ วให ้มาเข ้าชม
ความอลังการระดับ ชาติท ี่ได ้รับ อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถู กต ้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่า ง ๆ อาทิเช่ น
สล๊ อตแมชชีน แบล็ค เจ็ ค รูเล็ ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่า นที่จะเข ้า
คาสิโ นต อ
้ งแสดงพาสปอร์ต และห า้ มมีอ ายุ ต่ า กว่ า 21 ปี การแต่ ง กาย สุ ภ าพบุ รุษห า้ มใส่ ก างเกงขาสั ้ น
้ ปปิ้ งสินค า้ แบรนด์เ นมมากมายที่กาลาเรีย
สุภ าพสตรีใส่ ชุด สุภ าพ และห า้ มสวมรองเท า้ แตะ)หรือ อิส ระช อ
รวมทัง้ ของฝากทีร่ ะลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่
เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ ว)***

ได้เวลาอ ันสมควร คณะพร้อมก ัน ณ จุดน ัดหมาย
นาคณะเข ้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa
Grand Bugis / D'resort / Oxford หรือเทียบเท่า

ว ันท ี่ 3:
เช้า

ั เทคซิต ี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – ว ัดพระเขีย
เมอร์ไลออน – ซน
้ วแก ้ว ้ ปปิ้ งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
อิสระชอ
ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน
้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัตศ
ิ าสตร์จากไกด์ท ้องถิน
่ ซึง่ ล ้อมรอบ
ด ้วย ท าเนีย บรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่ า การเมือ ง ชม ถนนอลิซ าเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุ ด ชมวิว ริม แม่ น้ า
สิง คโปร์ ผ่ า นชม อาคารร ัฐสภาเก่ า “Old Parliament House” ซึง่ ในอดีต เป็ นที่ ตงั ้ ของรัฐ สภาของ
สิงคโปร์ ปั จจุบั นเป็ นจุ ดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต ้นรา การแสดงตลก นาท่ าน ถ่า ยรูปคู่กับ เมอร์ไลออน
สัญ ลั กษณ์ ของประเทศสิง คโปร์ โดยรูป ปั ้นครึง่ สิง โตครึง่ ปลานี้หันหน ้าออกทางอ่ าวมาริน่า (หมายเหตุ :
เมอร์ไ ลอ้อน ปิ ดปร บ
ั ปรุง ตงแต่
ั้
01 ตุลาคม - 09 ธ น
ั วาคม 2561) มีทั ศนียภาพทีส
่ วยงามโดยมีฉาก
ด ้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมคล ้ายหนามทุเรียน นาท่านแวะชม นา้ พุ
แห่ง ความม ง่ ั ค ง่ ั Fountain of Wealth แห่ง เมือ งสิงคโปร์ตั ้งอยู่ ท่า มกลางหมู่ต ึกซันเทคซิต ี้ ซันเทค มา
จากค าในภาษาจีน แปลว่ า ความส าเร็จ ชิ้นใหม่ หมู่ ต ึกซันเทคสร ้างขึน
้ โดยนั ก ธุรกิจชาวฮ่ องกง ซึง่ นั บเป็ น
่ ว่ าถ ้าได ้เดินรอบลานน้า พุ และได ้สัมผัสน้าจะ
โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทส
ี่ ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชือ
่
พบโชคดีและ รา่ รวยตลอดปี นาท่า นเดินทางสูย่ านไชน่า ทาวน์ ชมว ัดพระเขีย
้ วแก้ว (Buddha Tooth
Relic Temple) สร ้างขึน
้ เพื่อ เป็ นที่ป ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ว้ ของพระพุ ทธเจ า้ วั ด พระพุ ทธศาสนาแห่ ง นี้
สร ้าง สถาปั ต ยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมือ
่ วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช จ้ ่ายในการก่ อสร ้างทัง้ หมด
้ ล่างเป็ นห ้องโถงใหญ่ใช ้ประกอบศาสนพิธช
ั ้ 2ราว 62 ล ้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล ้านบาท) ชัน
ี น
้ 4 เป็ นทีป
3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห ้องหนังสือ ชัน
่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก ้ว (ห้ามถ่า ยภาพ) ให ้ท่านได ้สักการะ
ิ ปกรรมการตกแต่งทีส
องค์เจ ้าแม่กวนอิมและใกล ้กันก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศล
่ วยงาม

กลางว ัน

***(อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ ว)***
้ นาและสินค ้าหลากหลาย
นาท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ทถ
ี่ นนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห ้างสรรพสินค ้าชัน
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกีพ
้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช ้อปปิ้ งเซ็นเตอร์เป็ นต ้น
้ ผ ้าแบรนด์เนมชัน
้ นาต่าง ๆ เครือ
ให ้ท่านช ้อปปิ้ งสินค ้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นเสือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ขนมขบ
่ นามบิน
เคีย
้ ว ของฝาก ของทีร่ ะลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได ้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส
ได ้เวลาอันสมควร พร ้อมกันทีจ
่ ุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮี
ออกเดินทางจากสนามบินเพือ
่ เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เทีย
่ วบินที่

19.20 น.
20.35 น.

3K513
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยู่ก ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิส ัยต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้า โดยทางบริษท
ั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภ ัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็นสาค ัญ***

โปรแกรม : SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุม
้ เวอร์ 3 ว ัน 2 คน
ื โดยสายการบ ินเจ็ ตสตาร์ แอร์เวย์
(GO1G1-SIN3K04)
อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดีย
่ วเพิม
่

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

08 – 10 ธันวาคม 2561

12,900.-

12,900.-

11,900.-

5,000.-

7,900.-

29 – 31 ธันวาคม 2561

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

9,900.-

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

9,900.-

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

9,900.-

26-28 มกราคม 2562

12,900.-

12,900.-

11,900.-

5,000.-

7,900.-

15-17 กุมภาพันธ์ 2562

12,900.-

12,900.-

11,900.-

5,000.-

7,900.-

16-18 กุมภาพันธ์ 2562

12,900.-

12,900.-

11,900.-

5,000.-

7,900.-

กาหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม – 01
มกราคม 2561
31 ธันวาคม – 02
มกราคม2561

17-19 กุมภาพันธ์ 2562

15,900.-

15,900.-

14,900.-

5,000.-

8,900.-

06-08 เมษายน 2562

15,900.-

15,900.-

14,900.-

5,000.-

8,900.-

12-14 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

5,000.-

9,900.-

13-15 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

5,000.-

9,900.-

14-16 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

5,000.-

9,900.-

15-17 เมษายน 2562

17,900.-

17,900.-

16,900.-

5,000.-

9,900.-

20-22 เมษายน 2562

12,900.-

12,900.-

11,900.-

5,000.-

7,900.-

04-06 พฤษภาคม 2562

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

8,900.-

11-13 พฤษภาคม 2562

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

8,900.-

18-20 พฤษภาคม 2562

14,900.-

14,900.-

13,900.-

5,000.-

8,900.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,500 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครือ
่ งบิน***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องม อ
ี ายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 ว ัน ขึน
้ ไปก่อน
การเดินทาง และต้องม ีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหร ับผูเดินทางท
้
อายุ
ี่
ไม่ถ ึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องม ีจดหมายย ินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อ ัตราค่าบริการนีรวม
้
้ ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ ะบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวั น และอยู่
ภายใต ้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรั บอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห ้องพั กในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3.5 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานที่ทอ
่ งเที่ยวตามรายการ
7. น้ าหนั กกระเป๋ าเดินทางที่สามารถโหลดได ้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 25 กิโลกรั ม)
8. ค่าประกั นอุบัตเิ หตุค ุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุมครองในวงเงิ
้
นท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ
้ ประกั นการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือ
เพิ่มเติมกั บทางบริษัทได ้ **
- เบีย
้ ประกั นเริ่มต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วั น]
- เบีย
้ ประกั นเริ่มต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วั น]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกั นทีม
่ ีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รั กษาพยาบาล 2 ล ้าน, รั กษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกั นทีม
่ ีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รั กษาพยาบาล 2 ล ้าน, รั กษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
9. ค่ามั คคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมั คคุเทศก์)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.

อ ัตราค่าบริการนีไม่
้ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจั ดทาหนั งสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ ที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่าน้ าหนั กเกินจากทางสายการ
้ , ค่ารั กษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็ บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค ่าที่
บินกาหนดเกินกว่า 25 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น

3.
4.

ราคาทั วร์ขางต
้
้นยังไม่รวมค่าทิปมั คคุเทศก์ท ้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ ามั นและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรั บขึน
้ ราคา

เงือ
่ นไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วั นก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมั ดจา 5,000 บาท พร ้อมกั บเตรียมเอกสารส่งให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วั น
หลังจากทาการจองแล ้ว

2. การชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็ บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วั น ท่านควรจั ดเตรียมค่าทั วร์ให ้เรียบร ้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทาง
บริษัทต ้องสารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอั ตโนมั ต ิ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วั น คืนค่าใช ้จ่ายทั ้งหมด
2. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วั น เก็ บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 1-14 วั นก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็ บค่าใช ้จ่ายทั ้งหมด
4. สาหรั บผู ้โดยสารที่ไม่ได ้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืน่ วีซา่ ให ้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามั ดจาทัง้ หมด

5. บริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทงหมดกรณี
ั้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและม ีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทบริษ
ี่
ัทฯ
กาหนดไว้ (15ท่านขึน
้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกั น บริษัทต ้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่ จะต ้องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรม
เนียมในการมั ดจาตั๋ว ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านได ้ชาระค่าทั วร์หรือมั ดจามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทั วร์หรือมั ดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช ้จ่ายบางส่วนที่ เกิดขึน้ จริง
เป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็ บค่าใช ้จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ แล ้วกั บท่านเป็ นกรณีไป
8.กรณีผเดินทางไม่
ู้
สามารถเข้า -ออกเม ืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน
การ ไม่ค ืนค่าท ัวร์ทงหมด
ั้

