ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

สนุกกับเครื่องเล่นในUNIVERSAL STUDIO เต็มวัน (รวมค่าตั ๋วเรียบร้อย)
ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ าพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่านามาซึ่งโชคลาภ
ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียง ผ่านม่านน้ า ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
เที่ยวแบบเต็มวันไปเช้ากลับดึกช้อปปิ้ งกันแบบเต็มที่บนถนนออร์ชาร์ด

พิเศษ 1: นอนโรงแรมบูตคิ 4 ดาว ใกล้หา้ งมุตาฟาพร้อม FREE WIFI
** โรงแรมไม่มีหอ้ ง TRIPLE และไม่มีเสริมเตียง**
พิเศษ 2: ทานข้าวมันไก่ ต้นตารับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee
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วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง –เมอไลอ้อน - การ์เด้น บาย
เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)- มารีน่าเบย์แซน–Wonder Full Light

09.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4ประตู 2
เคาน์เตอร์ L สายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอานวย
ความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ TR2105
(ไม่มีอาหารบนเครือ่ ง)
ถึ ง สนามบิ น ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้อ งถิ่ น เร็ ว กว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
กรุณาปรับเวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ่ ง อุง้ มือมี
ห้านิ้ วเรียงราย มี "น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง" หรือ Fountain of Wealthน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก อยู่ตรงกลางอุ ง้ มื อพอดี แทนที่ จะพุ่งขึ้ นเหมื อนกับน้ าที่ อื่นๆ แต่กลับไหลลงใน
ความเชื่อที่วา่ เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่ นอุง้ มือนั น่ เองเชื่อกันว่าจะทาให้ชีวิตคนที่
สัมผัสโชคดีและ รา่ รวยตลอดปี
นาทุ กท่านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัด
สวนที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดบนเกาะสิ ง คโปร์ ให้ท่ า นได้ชื่ น ชมกับ ต้น ไม้น านาพัน ธุ ์ และ เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี
ความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผูท้ ี่ มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็ น ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามของอ่ า วและสวน
โดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิ
ที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพ
แบบชื้ นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้ เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ
Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ว ย เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่ อ ของ
สิงคโปร์ ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี่
จากนั้ นนาท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์
แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky
Park ตั้งอยู่ช้นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิ งคโปร์ห รื อประมาณ

11.55 น.
15.25 น.

บ่าย

19.00 น.

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์ค
นี้ ถื อว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม.
และ จัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสูง 200 ม. บนสวน ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม
มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่หรูหรา The Sky on
57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ต้งั อยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั ่ง
ตรงข้า มกับ ตัว โรงแรม จัดว่า เป็ นคาสิ โ นที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยเกมการพนั น ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนั น
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นั นหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค
บาคาร่า และไฮโลว์ และตู ้พ นั น หยอดเหรี ย ญ ภายในยัง มี ร ้า นค้า ปลี ก และ
ภัตตาคารมากมาย
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายุตา่ กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
สาหรับนักช้อปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินค้ายีห่ อ้ ดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุก ท่ า น สามารถ
ชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์
จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก
ชมโชว์ Wonder Full Light คือการแสดง Light and Water Show
การแสดง แสง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริม
ปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND
(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)
พักที่ MOON23 HOTEL โรงแรมบูตคิ 4 ดาว ใกล้หา้ งมุตาฟาเซนเตอร์
พร้อม FREE WIFI ทุกห้อง ( โรงแรมไม่มีหอ้ ง Triple และไม่มีการเสริมเตียง)
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วันที่สอง
07.00 น.

คา่
20.00 น.

เกาะเซนโตซ่า- UNIVERSAL STUDIO แบบเต็มวัน (รวมตั ๋วแล้ว)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกาะ เซ็นโตซา เกาะแห่งความมหัศจรรย์บนั เทิง เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศที่สนุ กสนานแบบ ฟรีสไตล์ ที่เสริมสร้างประสบการณ์ แบบที่ท่านต้องการ
หรือ จะสนุ กสนานแบบการเสี่ยงโชคคาสิโนแห่งใหม่ล่าสุดของ เกาะเซ็นโตซ่า
ภายใต้ชื่อ Resort World At Sentosa ที่ยงิ่ ใหญ่อลังการ เป็ นศูนย์การค้า ที่มีโรงแรม
ที่พกั ร้านอาหารดังๆ มากมาย บนพื้ นที่กว้างใหญ่ ท่ามกลาง ป่ าไม้ และ ริมทะเล
การตกแต่ง ที่สวยงาม ตลอดจนมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากมายตามจุดต่างๆ
**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวแบบเต็มที่**
นาท่านเดินทางเข้า สู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์แชล สตูดิโอUniversal Studios Singapore(
รวมค่าเข้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว) สวนสนุ กยอดนิ ยมโดย
เครื่องเล่นต่าง ๆ จะจาลองมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ อย่างเช่น Hollywood Theatre , The Lost World Jurassic Park, The
WaterWorld , Shrek, Mummy, Battle Star ,Madacascarและ เครือ่ งเล่นล่าสุด
Transformer ที่แสนสนุ กตืน่ เต้นโดยแบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ เช่น Marine Life Park
Zone / Central Zone / หรือจะสนุกกับเครือ่ งเล่น อื่น ๆ อีกมากมาย....จนได้เวลา
นัดหมาย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูโ่ รงแรมที่พกั โดยรถบัสปรับอากาศ
พักที่ MOON23 HOTEL โรงแรมบูตคิ 4 ดาว ใกล้หา้ งมุตาฟาเซนเตอร์
พร้อม FREE WIFI ทุกห้อง (โรงแรมไม่มีหอ้ ง Triple และไม่มีการเสริมเตียง)
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วันที่สาม

วัดเจ้าแม่กวนอิม ย่านไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ ยวแก้ว–ช้อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ดกรุงเทพฯ

08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
….จากนั้ นน าท่ า นเดิ นทางเข้า ชม วัด พระเขี้ ยวแก้ว วัดนี้ ถู ก
สร้างขึ้ นมาเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยทุ นสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ด้าน
ในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุด
น่ าสนใจอยูท่ ี่ช้นั 4 เป็ นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟั น ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สกั การบูชา
บริเวณของวัดขอเชิญทุกท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยงั คงความเป็ น
เอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปั ตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่
ระลึกมากมายให้เลือกซื้ อหากัน

12.00 น.

16.00 น.
22.00 น.
23.30 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ
พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก
บริเวณย่าน ช้อปปิ้ ง ORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซื้ อ
สินค้า BRAND NAME ยี่หอ้ ต่างๆทั้งสองฝั ง่ ถนน
** อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ส่วนรวมในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้
วิจารณญาณในการเดินทางนาคณะส่วนรวม เดินทางสูส่ นามบิน)
นาคณะเดินทางเข้าสูส่ นามบินชางกี
เดินทางกลับดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สายการบินสกูต๊ เที่ยวบินที่ TZ292
(ไม่มีอาหารบริการบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงสนามบินดอนมือง โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
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** หมายเหตุ**

ขาไป บินโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ขากลับ บินโดยสายการบินสกู๊ต (TZ) ลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

7-9 ตุลาคม 2559
15-17 ตุลาคม 2559
21-23 ตุลาคม 2559
22-24 ตุลาคม 2559
23-25 ตุลาคม 2559
28-30 ตุลาคม 2559
29-31 ตุลาคม 2559
4-6 พฤศจิกายน 2559
11-13 พฤศจิกายน 2559
18-20 พฤศจิกายน 2559
25-27 พฤศจิกายน 2559
2-4 ธันวาคม 2559
3-5 ธันวาคม 2559
4-6 ธันวาคม 2559
8-10 ธันวาคม 2559
10-12 ธันวาคม 2559
11-13 ธันวาคม 2559
29-31 ธันวาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
10,900
13,900
15,900
15,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
10,900
13,900
15,900
15,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900

9,900
12,900
14,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
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พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
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30 ธ.ค.–1 ม.ค. 2560
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560
1-3 มกราคม 2560

17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900

16,900
16,900
16,900

4,000
4,000
4,000

 โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริ ษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ นทาง
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ น
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เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ท ราบล่ว งหน้าอย่างน้อ ย 7 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้ งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่า ยใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สาหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่รา้ นค้าสะดวกซื้ อ
บนเกาะสิงคโปร์ได้

หน้า 9 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
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