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ไฮไลท์ ของโปรแกรม







ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ดอนเมือง- ชางกี-ดอนเมือง ฟรีนา้ หนักกระเป๋าไป - กลับ 20 กิโลกรัม (ไม่ รวมอาหารเช้ า)
โรงแรมทีพ่ กั มาตรฐานระดับ 3 ดาว 2 คืน พร้ อมรถรับ-ส่ ง สนามบิน - โรงแรม -สนามบิน
เทีย่ วครบทุกไฮท์ ไลท์ เข้ าชม GARDEN BY THE BAY และ MARINA BAY SAND พร้ อมถ่ ายรู ปคู่เมอร์ ไลอ้ อน
สนุกสุ ดมันส์ เพลิดเพลินไปกับเครื่ องเล่ น นานาชนิด ณ UNIVERSAL STUDIO
ช้ อปปิ้ งจุใจ ณ ถนนออร์ ชาร์ ด
พิเศษ!!! ลิม้ รส ข้ าวมันไก่ไหหลาร้ าน BOON TONG KEE และ บัก กุด เต๋ ณ ร้ าน SONG FA

กาหนดการเดินทาง
เดือน กรกฎาคม
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิ งหาคม

01-03 /03-05 /06-08 / 08-10/ 10-12 / 13-15 / 15-17 / 17-19
ราคา 13,900.20-22 / 22-24 / 24-26 กรกฎาคม 58
29-31 กรกฎาคม / 31-2 สิ งหาคม 58 (30 วันอาสาฬหบูชา/ 31 วัน
ราคา 14,900.เข้ าพรรษา)
03-05 / 05-07 / 07-09/ 10-12 /12-14 /14-16 สิ งหาคม 58

ราคา 13,900.-
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วันแรก
กรุงเทพฯ – MERLION – นา้ พุแห่ งความมัง่ คัง่ – GARDEN BY THE BAY–
BUMPBOAT
มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT
06.00 น.

08.25 น.
11.50 น.
เที่ยง

ค่า

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
(-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
เหิ นฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW202
ถึงสนามบินชางกี (CHANGI AIRPORT) ประเทศสิ งคโปร์
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองสิ งคโปร์ เดินทางสู่ ถนนอลิซาเบธวอล์ ค จุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ นาท่านสู่ เมอร์ ไลออน
พาร์ ค (Merlion Park) สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นนี้ มีลกั ษณะหัวเป็ นสิ งโตตัวเป็ นปลาสร้างขึ้น
โดย LIM NANG SENG ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสี ยงของสิ งคโปร์โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครเอสพนาเนด สวยงาม
แปลกตา ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุเรี ยนขนาดยักษ์พร้อมชื่ นชมบรรยากาศรื่ นรมย์ของอ่าวมารี น่าอันเลื่องชื่อ
จากนั้นเดิ นทางสู่ SUNTEC CITY สร้างขึ้ นตามหลักความเชื่ อฮวงจุย้ ของจี น โดยกลุ่มนักลงทุนจากฮ่องกง มา
จากคาในภาษาจีน แปลว่า ความสาเร็ จชิ้นใหม่ ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 5 ตึก ตรงกลาง จะมีวงแหวนอยู่วง
หนึ่ ง เรี ยกว่า วงแหวน น้าพุแห่ งความมั่นคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เป็ นน้ าพุที่ใหญ่และสู งที่ สุดในโลก
นาท่ า นสู่ GARDEN BY THE BAY (THE LASTEST ICON OF SINGAPORE) โอเอซิ ส แห่ ง ใหม่ ข องเมื อ ง
ดาเนิ นการก่ อสร้างโดย SINGAPORE NATIONAL PARK ที่ ตอ้ งการรณรงค์เพิ่ มพื้นที่ สีเขี ยวและเป็ นแหล่งให้
ความรู ้ทางด้านพฤกษาศาสตร์ แก่ประชาชน มีตน้ ไม้ยกั ษ์น้ ี มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า SUPER TREES ส่ วน
ทางเดินชมสวนด้านบนเรี ยกว่า OCBC SKYWALK สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยี่ยมชมสามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งได้
อีกด้วย ด้านล่างจะมีการจัดสวนเพิ่มเติมตามแต่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสวนหิ นของจีน อินเดีย มาเลเซี ย ส่ วน
โดมหลักๆ ให้เข้าชมคื อ FLOWER DOME พืชจากทุกภูมิภาคทัว่ โลก ส่ วนอีกโดมคื อ CLOUD FOREST เป็ น
โดมพืชเมืองร้อน (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 SGD หรื อประมาณ 730 บาท)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรื อ BUMBOAT ชมทัศนียภาพยามค่าคืนของแม่น้ าสิ งคโปร์ นาท่านล่องเรื อผ่านตึกESPLANADE(ตึก
หนามทุเรี ยน)โรงละครที่มีชื่อเสี ยงของสิ งคโปร์ที่จะเริ่ มเปิ ดไฟต้อนรับสายตานักท่องเที่ยว ผ่านชมสะพานต่างๆ ที่
ล้ว นแต่ มี ชื่ อ เสี ย งและประวัติ ศ าสตร์ อ ัน ยาวนาน ชมความงดงามแปลกตา ย่ า น CLARKE QUAY สถานที่
ท่องเที่ยวยามค่าคืนยอดนิ ยมของชาวสิ งคโปร์ ที่ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม จากนั้นวนกลับออกสู่ ปากอ่าวมาริ น่า
(MARINA BAY) ให้ทุกท่านได้เก็บภาพ โรงแรม MARINA BAY SANDS อีกมุมมองหนึ่ งที่ สวยที่ สุด และตรง
บริ เวณล่องเรื อจุดนี้ ให้คุณได้สัมผัสกับ MERLION ที่ยืนตระหง่านพ่นน้ า ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
กันแบบเต็มๆ
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จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม "มารีน่า เบย์ แซนด์ " รี สอร์ทหรู ใหญ่ที่สุดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วย
ห้องพักและห้องสู ทกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าขึ้ น 20 เหรี ยญ ประมาณ 500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ายเรื อตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกาย
พาร์ คนี้ ถือว่าเป็ น สวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้า
ที่ มีความสู ง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่ งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มี
ร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี "มารี น่า เบย์ แซนด์ คาสิ โน" ที่ต้ งั อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรู หราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรู ปแบบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู ้
อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ท่ านที่จะเข้ าสถานคาสิ โน ต้ องแสดงพาสปอร์ ตและห้ ามมีอายุต่า
กว่ า 21 ปี การแต่ งกาย สุ ภาพบุรุษห้ ามใส่ กางเกงขาสั้น สุ ภาพสตรี ใส่ ชุดสุ ภาพ และห้ ามสวมรองเท้ าแตะ) สาหรับ
นักช้อ ปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้า ยี่ ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms,
Prada, Burberry, Cartier
จากนั้นให้ท่านชมโชว์ WONDER FULL LIGHT คื อการแสดง LIGHT AND WATER SHOW การแสดงแสง
และสายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉี ยงใต้ ณ PROMANADE ริ มปากอ่าวมาริ น่า ด้านหน้าของ MARINA BAY
SAND (การแสดงเริ่ ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณี ที่ฝนตก หรื อมีกิจกรรมทางห้าง)
พักที่โรงแรม MARRISON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตรแล้ ว) – SHOPPING ORCHARD ROAD

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
(อาหารเช้ า/ -/ -)
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ (UNIVERSAL STUDIO) เพลิดเพลินกับส่ วนสนุก แห่งใหม่ของ
โลก ที่สร้างจากจินตนาการสถานที่ และ ตัวละคร ตามแบบฉบับของโลกภาพยนต์ ฮอลลีวดู๊
ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครื่ องเล่น 24 ชนิด จากพื้นที่รวมทั้งหมด 7 โซน
1. NEW YORK เริ่ มต้นความสนุกด้ายการเดินเข้าสู่ ถนนสายคลาสสิ ค ที่ตกแต่งด้วย และจาลองเอา
บรรยากาศ สถาปั ตยกรรม ตึก บ้านรื อน รถ และร้านค้าต่าง ในยุคเก่าของเมืองนิวยอร์ ค
ชมการแสดง SPECIAL EFFECT ที่สร้างโดยผูก้ ากับชื่อก้องโลก STEVEN SPIELBERG
2. SCI-FI CITY (โซนวิทยาศาสตร์ และโลกแห่งอนาคต)
โซนที่มีการตกแต่งแบบ ล้ าสมัย พร้อมเครื่ องเล่นแห่งโลกอนาคต
 BATTLESTAR GALACTICA เครื่ องเล่น รถไฟเหาะตีลงั กา รางคู่ ที่สูงที่สุดในโลก (42.5 เมตร)
วิง่ บนความเร็ ว 90 กม/ชัว่ โมง จากหนังดัง BATTLESTAR
 ACCELERATOR เครื่ องเล่นสาหรับคนที่รักการหมุน ที่นงั่ จะเป็ นวงกลม คล้ายถ้วยกาแฟขนาด
ใหญ่ และหมุนด้วยความเร็ ว
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 TRANSFORMERS THE RIDE เครื่ องเล่น SIMULATOR ที่จะพาเราผ่านฉาก มันส์ ๆ ในหนัง
เหมือนอยูใ่ นเหตุการณ์ในหนังจริ งๆ สร้างโดยทีมงานที่สร้างหนังเรื่ อง TRANSFORMERS ใครที่
ชื่นชอบไม่ควรพลาด
3. ANCIENT EGYPT (โซน เปิ ดตานานแห่งอียปิ ต์โบราณ)
 REVENGE OF THE MUMMY รถไฟเหาะความเร็ วสู ง (90 กม/ชม) ค้นหาสมบัติแห่ งฟาโรห์และ
ปริ ศนาแห่งมัมมี่
 TREASURE HUNTERS นัง่ รถจิ๊ป ตลุยไปในทะเลทรายอียปิ ต์โบราณ ค้นหาขุมทรัพย์
4. THE LOST WORLDโลกล้านปี ที่สูญหาย ดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ พนั ธุ์ต่างๆ ที่สาบสู ญ
JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ล่องแก่ง ผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ ผ่าน
เรื่ องราวของหนังเรื่ อง JURASSIC PARK ทั้งห้อง LAB และโรงงานที่ถูกทาลาย จากไดโนเสาร์ บางทีคุณ
อาจต้องพุง่ ตัวลงมาสู่ สายน้ าเบื้องล่างเพื่อหลบหนี เจ้าที-เร็ กซ์ ตัวร้าย
 CANOPY FLYER สารวจ THE LOST WORLD ในมุมสู ง ด้วยเครื่ องเล่นแบบกระเช้าห้อยขา
ความเร็ วสู ง ที่จะวิง่ ฉวัดเฉวียน อยูบ่ นรางด้านบนรอบๆ
 DINO SOARIN เครื่ องเล่นคล้ายม้าหมุนแต่ที่นงั่ จะเป็ นตัวไดโนเสาร์
WATER WORLD ตื่นเต้นกับการแสดงโชว์ ของสตั้นท์ ในแบบฉบับของ Water World
5. FAR AWAY CASTLE ดินแดนแห่งเทพนิยาย
 SHERK 4-D ADVENTURE ที่นี่ท่านจะได้พบกับ ฮีโร่ ตัวเขียว เชรค และเจ้าหญิงฟิ โอน่า ในแบบ
ฉบับของหนัง 4 มิติที่คุณจะต้องตื่นเต้น และ ประทับใจ
6. MADAGASCAR มาดาร์ กสั การ์ ป่ วนป่ าแอฟริ กา
 MADAGASCAR A CREATE AVENTUREล่องเรื อ ผ่านดินแดนแห่งสี สรร และการ์ ตูนผจญภัย
ผ่านเรื่ องราวต่างๆ เสมือนได้เป็ นส่ วนหนึ่งของภาพยนตการ์ ตูนมาดากัสการ์
 KING JULIEN’S BEACH PARTY GO ROUND ม้าหมุน ที่นาโดย KING JULIEN และ ตัว
ละครเด่นๆ จากหนัง MADAGASCAR
7. HOLLYWOOD โรงละคร ในสไตล์ BROADWAY สัมผัสกับ เหล่าคนดัง และมีชื่อเสี ยง ที่จะมาปรากฏ
ตัวเราได้ถ่ายรู ปคู่เป็ นที่ระลึก อย่างเป็ นกันเอง
**(พิเศษคูปองอาหารสาหรับอาหาร กลางวัน 5 SGD เพื่อสามารถใช้ เฉพาะใน UNIVERSAL STUDIO เท่ านั้น)**

ค่า

หากลูกค้ าไม่ ไป Universal Studio คืนเงินผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เด็ก 1,100 บาท
(ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าอาหารกลางวัน 5 SGD)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
อิสระรับประทานอาหารมื้อค่า
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ปิ ดท้ายรายการกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าย่าน ถนนออร์ ชาร์ ด สิ นค้าราคาพิเศษแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาชื่อดัง
นานาชนิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างจุใจที่ DELFI ORCHARD, TANGLIN SHOPPING
CENTER, ORCHARD TOWERS, FORRUM THE SHOPPING MALL,
PALAIS RENAISSANCE, FAR EAST SHOPPING CENTRE, LIAT TOWERS, WJEELOCK PLACE,
PACIFIC PLAZA, DFS GALLERRIA, FAR EAST PLAZA, TANGS PLAZA, LUCKY PLAZA, ION
ORCHARD, ISETAN, WISMA ATRIA, TAKASHIMAYA, PARAGON, MANDARIN GALLERY, 313
@SOMERSET, ORCHARD PLAZA
พักที่โรงแรม MARRISON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

สิ งคโปร์ - ไชน่ าทาวน์ – พระเขีย้ วแก้ว – สนามบินแชงกี - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(อาหารเช้ า/ -/ -)
นาท่านเดิ นทางสู่ ย่าน ไชน่ าทาวน์ ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของผูอ้ พยพชาวจีนในสิ งคโปร์ สิ งคโปร์ มี
ประชากรที่เป็ นคนจีนอยูอ่ าศัยกว่า 70% ของประชากรทังหมด อาจเรี ยกว่า เป็ นประเทศของคนจีน เชิญชม
ความงามของอาคารบ้านเรื อนของชาวจีนที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ได้ในย่านนี้ มรดกทางวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชนชาวจีน ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั มีร้านค้ามากมาย เลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูก จาหน่ายทั้งป้ ายอักษร
ลายมื อพู่กนั จี น สมุ นไพรและรั งนกในร้ านยาจี น นาท่านนมัสการพระบรมสารี ริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ ว)
พร้อมทาบุญเสริ มสิ ริมงคล วัดแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคาที่มี
ผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ นยุคทองของ
พุทธศาสนา แบ่งเป็ น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิ ทรรศการเกี่ ย วกับพุทธศาสนา และชมพุทธรู ปภายใน
พิพิธภัณฑ์
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางกี
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW201
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

13.25 น.
16.50 น.

***************************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร
และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

***หมายเหตุ กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป และมีหัวหน้ าทัวร์ 1 ท่ าน***
*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางวันที่
01-03 /03-05 /06-08 / 08-10/ 10-12 / 13-15 / 15-17 / 17-19
20-22 / 22-24 / 24-26 กรกฎาคม 58
03-05 / 05-07 / 07-09/ 10-12 /12-14 /14-16 สิ งหาคม 58

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน

13,900.-

ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

4,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

ออกเดินทางวันที่
29-31 กรกฎาคม / 31-2 สิ งหาคม 58 (30 วันอาสาฬหบูชา/ 31 วันเข้ าพรรษา)

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

ท่ านละ

14,900.4,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
2. ไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
6. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
7. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
8. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. / ท่านละ 1 ใบ
9. ค่าหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอด
10.
รายการในต่างประเทศ
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริษทั ได้ทาไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่ วนตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิบาร์ ในห้อง, รวมถึ งค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่ ม ที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนื อรายการ(หากท่ านต้องการสั่งเพิ่ ม กรุ ณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 24 สิ งคโปร์ ดอลล่ า ตลอดทริป
การเดินทาง
3. ค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามบริษทั หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่ พาสปอร์ ตไทย กรุ ณา
เตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่ น
ที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ป
ถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระด้วย
ตนเอง)

หน้ า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่วย เเทขที่ย 21/00618
ติดต่อี่ย FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ีัเร์ถก
ู ) LINE ไขน์ offynapat

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ควรจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาทส่ วนที่เหลือชาระก่อน การเดินทาง 21วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตี มัดจากับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและ ไม่ อาจขอคืนเงินได้ )
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ให้กบั ท่าน
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
6. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่ อท่ า นตกลงช าระเงิ นไม่ ว่า ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับ ทางบริ ษ ทั ฯ ทางบริ ษ ทั ฯ จะถื อว่า ท่ า นได้ย อมรั บ ในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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