รห ัสโปรแกรม : 18239 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
GARDEN BY THE BAY | ล่องเรือ BUMBOAT | Universal Studio of Singapore | มารีน่าเบย์แซนส์
Spectra Light & Water Show | อาคารรัฐสภาเก่า | เมอร์ไลออน | โรงละครเอสพลานาด | นา้ พุแห่งความมั่งคั่ง
วัดเจ้าแม่กวนอิม | วัดพระเขีย้ วแก้ว | ช้อปปิ ้งถนนออร์ชาร์ด | ลิม้ รสข้าวมันไก่ สูตรสิงคโปร์
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทัง้ ขาไป –กลับ

ราคาแนะนาเพียง
1
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY –
ล่องเรือ BUMBOAT– มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light & Water Show
วันที่ 2. Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
วันที่ 3. อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – นา้ พุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์
– วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขีย้ วแก้ว – ช้อปปิ ้งถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15)

วันที่ 1
07.00 น.

กรุ ง เทพฯ (สนามบิน สุ ว รรณภู มิ ) –สิ ง คโปร์( สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) –
GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light &
Water Show
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
09.45 น.
13.15 น.

2

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973
(สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุ ณาปรับเวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
หลังจากนัน้ นาทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ “การ์เด้นบายเดอะเบย์” (GARDEN BY
THE BAY) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุแ์ ละเป็ นศูนย์กลางการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนีย้ งั มีทางเดินลอย
ฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมค่าขึน้ ลิฟต์สาหรับ Super Tree) คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู้ ี่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยัง
มีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี ้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น)
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest
28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท)

นาท่าน ล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพสองฝั่ งแม่นา้ และสิ่งปลุกสร้างที่เป็ นสัญลักษณ์ข องประเทศ
สิงคโปร์มากมาย เมอไลอ่อนพ่นนา้ มารีน่า เบย์ แซนด์ส รู ปปั่ น Raffle Landing Site อันเป็ นจุดที่ SirThomas Stamford
Raffles ขึน้ มาเหยียบพืน้ ดินสิงคโปร์เป็ นครัง้ แรกก่อนจะเปลี่ยนจากเกาะธรรมดาให้กลายเป็ นท่าเที่ยบเรือปลอดภาษี ซึ่ง
กลายเป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญของประเทศ

ค่า

3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)
อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุ ในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยัง
มีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตัง้ อยูช่ นั้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตัง้ อยูบ่ นอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นีถ้ ือว่าเป็ นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีพืน้ ที่กว้างขวางกว่า
12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้
ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา่ เบย์แซนส์คาสิโน”ที่ตงั้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่
อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไป
กับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตพู้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล็คแจ๊ค
บาคาร่า และไฮโล และตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่
กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรีใส่ชดุ สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สาหรับนักช้อปปิ ้งทัง้ หลายสามารถเลือกซือ้ สินค้ายี่หอ้ ดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier
ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและนา้ พุที่นี่มีชื่อว่า Wonder Full – Light & Water
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Spectacular โดยโชว์นีจ้ ะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นับว่าเป็ นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว เพราะเค้าใช้เวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว จัดขึน้ ที่
ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่น่งั หันหน้าออกทางอ่าว Marina

ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

4

นาคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “Universal Studio of Singapore” มีทงั้ หมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจ
ชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุม่ ของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้อง
พัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรู ปแบบ มีทงั้ ยังมี คาสิ โน เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้ อยู่ที่โรงแรม
Crockford Tower พบกับเครือ่ งเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สงู ที่สดุ ในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผน
ต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รูล้ ืม Jurassic Park Rapids Adventure
ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีว๊ดู วอล์ออฟ
เฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ ในส่วน
ของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถ
เข้าเสีย่ งโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความ
อลังการระดับชาติที่ได้รบั อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ ค
รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ากว่า
21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ ้งสินค้า
แบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทัง้ ของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน
Festival Walk ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ เปิ ดใหม่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกับ Marine Life Park
(ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็ นอควาเรียมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้นา้
สามารถบรรจุนา้ เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นา้ กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซาก
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ปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

** ในกรณีที่ทา่ นสละสิทธิ์ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินใดๆทัง้ สิน้ **
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ที่พกั

วันที3่
เช้า
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นาคณะเข้าสู่ท่พ
ี ักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้าพุ
แห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขีย้ วแก้ว – ช้อปปิ้ งทีถ่ นนออร์
ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15)
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ทอ้ งถิ่ นซึ่งล้อมรอบด้วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า
การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริมแม่นา้ สิงคโปร์ ผ่านชม “อาคารรัฐสภาเก่า” (Old Parliament House) ซึง่
ในอดีตเป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรา การแสดงตลก นาท่าน ถ่ายรู ปคู่กับ
เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึง่ สิงโตครึง่ ปลานีห้ นั หน้าออกทางอ่าวมารินา่ มีทศั นียภาพที่สวยงาม
โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นาท่านแวะชม “น้าพุแห่ง
ความมั่งคั่ง Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั้ อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้ ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่า
ความสาเร็จชิน้ ใหม่ หมูต่ กึ ซันเทคสร้างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่ นับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สดุ ของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานนา้ พุ และได้สมั ผัสนา้ จะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี
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นาท่านเดินทางสู่ “ย่านไชน่าทาวน์” เป็ นหนึง่ ในย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ เป็ นย่านขนาด
ใหญ่ ใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆต่างๆ ที่มีขายทัง้ อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให้
บรรยากาศเหมือนกับอยูท่ ี่เมืองจีนในยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
นาท่านเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็ นวัดเก่าแก่ของศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เชือ้ สายจีน วัดนีส้ ร้างมากว่า 100 ปี
และ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรือ่ งของความศักดิส์ ทิ ธิ์ มีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนีแ้ ล้ว จะสมความ
ปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรือ่ งงาน และเรือ่ งเรียน ผูค้ นจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น
จากนัน้ นาท่านชม “วัดพระเขีย้ วแก้ว” (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว ของ
พระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ ร้าง สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างทัง้ หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ ล่างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชนั้ 23 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม
และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
นาท่านถ่ายรูปชิคๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรือมีชื่อเรียกแบบท้องถิ่นว่า ตรอกฮัจญี เป็ นถนนช้อปปิ ้งสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสินค้า
แฟชั่นจากร้านค้าและแหล่งรวมของวัยรุน่ ชาวสิงคโปร์ ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนีเ้ ป็ นเพราะชื่อเสียงโด่งดังจากภาพ
เพ้นสีสดใสของบรรดาร้านค้าต่างๆ ที่สร้างในแบบตึกแถวสไตล์โคโลเนียล 2 ชัน้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวถ่ายภาพแนว
อาร์ต ศิลป์ ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตัง้ แต่เช้า นักร้องชื่อดังอย่าง แสตมป์ ก็ได้มาถ่ายทามิวสิค ในเพลง The Last Single /
ซิงเกิล สุดท้าย

กลางวัน
บ่าย

6

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูย่ ่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ “ถนนออร์ชาร์ด ” ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้ นาและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกีพ้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ ้งเซ็นเตอร์เป็ นต้น ให้ทา่ นช้อปปิ ้งสินค้ามากมายจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ ว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ
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มากมาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
นาท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ลา่ สุดตัง้ อยูภ่ ายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport” ไฮไลท์ของอาคารแห่งนีค้ ือ นา้ ตกในร่มที่
สูงถึง 40 เมตร ถือเป็ นนา้ ตกในร่มที่สงู ที่สดุ ในโลก The Rain Vortex อันสง่างาม ตัง้ อยู่ใจกลางอาคาร มีพืน้ ที่ครอบคลุมกว่า
135,700 ตารางเมตร พัฒนาขึน้ จากพืน้ ที่จอดรถกลางแจ้งของอาคารผูโ้ ดยสาร 1 กลายเป็ นอาคารโดมแก้ว ขนาด 10 ชัน้ และ
Canopy Park ป่ าขนาดย่อมๆ ที่มีพนื ้ ที่สเี ขียวจากเหล่าต้นไม้นอ้ ยใหญ่ในเขตร้อนชืน้ นับแสนต้น กว่า 120 ชนิด ซึง่ นาเข้ามาจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมริกา อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ้ง สวนสนุกเล็กๆ โรงภาพยนตร์ โรงแรม และ
ห้องจัดนิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพนื ้ ที่กิจกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต (Hedge Maze) เขาวงกตกระจก
(Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบาน์ซิงเน็ตและสวนตาข่ายวอล์กกิง้ เน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนปี ้
(Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาที่สงู จากพืน้ 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร์ 4
ทิศทาง (Discovery Slides) สีเงินเมทัลลิกรูปร่างประหลาดที่สะท้อนพืน้ ไม้สที องเพิ่มสีสนั ของตัวเครือ่ งเล่น

18.45 น.
20.15 น.
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ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
(สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ : SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน บิน SQ

วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2563

18,999.-

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
18,999.-

18,999.-

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
18,999.-

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 02 – 04 เมษายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 03 – 05 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 04 – 06 เมษายน 2563
วันจักรี

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 10 – 12 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,500.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,500.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,500.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,500.-

วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 18 – 20 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 25 – 27 เมษายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 11 – 13 เมษายน 2563
วันสงกรานต์
วันที่ 12 – 14 เมษายน 2563
วันสงกรานต์
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563
วันสงกรานต์
วันที่ 14 – 16 เมษายน 2563
วันสงกรานต์
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ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ
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เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
6,500.-
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วันแรงงาน
วันที่ 02 – 04 พฤษภาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 08 – 10 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถนุ ายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 05 – 07 มิถนุ ายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 12 – 14 มิถนุ ายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 13 – 15 มิถนุ ายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 19 – 21 มิถนุ ายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 26 – 28 มิถนุ ายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 27 – 29 มิถนุ ายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถอื หนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทกี่ องตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ น
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว
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หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
เงือ่ นไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงินให้
เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลเส้นทาง ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
4. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัวหรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซงึ่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8. กรณีทา่ นได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ ยจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ น
กรณีไป
9. กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนือ่ งจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ กั และตัว๋ เครือ่ งบินมิฉะนัน้ จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ไม่มีการคืนเงินทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือเดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
9. สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง
, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการ
ที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครือ่ ง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋ว
เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
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มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
เที่ยวบิน และรายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทัง้ สิน้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี
ต้องการตัดกรุป๊ เหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ
ค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัท
ฯจะ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทกี่ องตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม / สิงคโปร์แอร์ไลน์ 30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน
5. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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