สิงคโปร์ครบสูตร
4วัน 3คืน
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
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กําหนดวันเดินทาง:
ธันวาคม : 29 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม
2561
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กรุงเทพฯ-ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่อง
เรือบั๊มโบ๊ท
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3 สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
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อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรง
4

ละครเอสพลานาด–Fountain of Wealth-ไชน่าทาวน์ (Buddha
Tooth Relic Temple)–Shopping-สนามบินซางฮี-สนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ

วันแรก
07.30 น.
09.40 น.
13.05 น.

กรุงเทพฯ – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) – การ์เด้นบายเดอะเบย์ (รวมค่าเข้า) –
มารีนาเบย์แซนด์ – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สัมผัส
น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง “Fountain of Wealth” น้ําพุที่สูงที่สุดในโลก ล้อมไปด้วยตึกสูง 5
ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ จากนั้น นําทุกท่าน เดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY” ให้ท่านได้
ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ และชื่นชมความงามของต้นไม้นานาพันธุ์และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความ
สูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซน
ของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น ) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น ) และยังมีสวนธีม
ต่าง ๆ ให้เดินชม (รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ
ประมาณ 728บาท ) นําท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์ ” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดใน
สิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The
Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 2 3เหรียญ ประมาณ
600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์คนี้ถือ
ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็น
สวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น
และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า
เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรมจัดว่าเป็น
คาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
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หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้
อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคาร่า
และไฮโลและตู้พนันหยอดเหรียญ (หมายเหตุ ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้าม
มีอายุต่ํากว่า 21 ปี การแต่งกายสุภาพบุรุษ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุด
สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ ) ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับ
นักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง
ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton,
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์
“Clarke Quay” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นําท่านล่องเรือบั๊มโบ๊ท
“Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่น้ําสิงคโปร์และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ําใจกลางสิงคโปร์

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ
09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ในพื้นที่ 49
เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800
ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ที่หลากหลายรูปแบบมีทั้งยังมีคาสิโนเปิดบริการตลอด 24
ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D
Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดใน
โลก
2) Far Far Away Castle ปราสาทแห่งวีรบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือน
ท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดง
จริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์
โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม
ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
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ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

**(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและใน
ส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน
ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การลงทุน
มหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รู
เล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโน
ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ํากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่
กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลง
เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเปิดใหม่
ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 34 SGD) จัดอันดับให้เป็น
อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ําสามารถบรรจุ
น้ําเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ํากว่า 100,000 ตัว
ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่ว
โลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) – เกาะเซ็นโตซ่า – 4D – ชมโชว์ “Wings of Time”
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมค่าเข้า)) เป็นสวนสัตว์ในแบบ
สวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่รวม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมีนกกว่า 5,000
ชนิด จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชียอาคเนย์ แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ชมนก
เพนกวินที่เล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากนั้นชมการแสดงของนก
เหยี่ยว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรู้มากมาย หลังจากนั้น
นําท่านนั่งรถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านข้ามสู่เกาะเซ็นโตซ่า ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซ่า
พร้อมเก็บรูปภาพคู่อันสวยงามเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ นําท่านชมโรงภาพ
ยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดาราด้วยเทคนิคการฉาย
ภาพยนตร์แบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ทําให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดด
หน้าผาราวกับคุณอยู่ในเหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม
รับประทานอาหารค่ํา
หลังอาหารให้ท่าน นําท่านชมโชว์ “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชว์ม่านน้ําแสงเลเซอร์
ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่
สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัวมีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไป
ในดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความช่วยเหลือที่จะทําให้ประทับใจไปตราบ
นานเท่านาน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ – อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชมเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้าง
เหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ ๆ มากมายและตึกระฟ้า
อีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นําท่าน
เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถง
ใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่ง
มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนําและสินค้า
หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์
ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
แบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง
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ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.35 น.
20.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ978
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สิงคโปร์ ครบสูตร 4วัน 3คืน by SQ
กําหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

25,900.-

ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

25,900.-

ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

24,900.7,000.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 21,400.-

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมทั้งหมด 800 บาท/ท่าน
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**แจกน้ําดื่ม วันละ 1 ขวด**
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หน้า 6

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
หมายเหตุ :

1.สําหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง
2.ลูกค้า ต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง กรณีท่านถือพาสปอร์ตเดินทางเอง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการ
เดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
อัตรานี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง

4.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.

น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)

8.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

9.

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
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10.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม

1.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

4.

ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง : วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15

ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
2.

การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์

ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
7. ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับ
ท่านเป็นกรณีไป
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (

Single)

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ

(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในสิงคโปร์ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ด้วย

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
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เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล

, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน
หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก
หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่

ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย
ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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