เชียงใหม่ บนิ ตรง สิงคโปร์ SAVE SAVE
3 วัน 2 คืน
เดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2562

สวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (ไม่รวมค่าเข้ า) | มารี น่า เบย์ แซนส์
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้ า) | ช้ อปปิ ง้ ถนนออร์ ชาร์ ด | เมอร์ ไลอ้ อนพาร์ ค

ราคาเพียง

19,888.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินซางฮี MI701 (1125-1535)– Garden by the Bay – มารี น่า เบย์ แซนส์ -ย่าน Clarke Quay
วันที่ 2. Option 1: Free Day อิสระเต็มวัน ให้ ลกู ค้ าได้ เที่ยวและช้ อปปิ ง้ ได้ เต็มที่
Option 2: สามารถเลือกซื ้อ option เสริม Universal Studio of Singapore พร้ อมรถรับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท
วันที่ 3. Duty free-เมอร์ ไลออน– ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี ้ยวแก้ ว – ถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบินซางฮี –สนามบินเชียงใหม่ MI706 (1450-1650)
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วันที่ 1
09.00 น.
11.25 น.
15.35 น.

ค่า

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินซางฮี MI701 (1125-1535)– Garden by the Bay –
มารีน่า เบย์ แซนส์ -ย่ าน Clarke Quay
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินซิลค์ แอร์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับ
และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ MI701
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ Garden by the Bay อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่น
ชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี ้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คูท่ ี่มีความสูง
เข้ าด้ วยกัน มีไว้ สาหรับให้ ผ้ ทู ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท/ท่าน) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท/ท่าน)
จากนันอิ
้ สระเที่ยวชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รี สอร์ ทหรูใหญ่ที่สดุ ในสิงคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้ วย
ห้ องพักและห้ องสูทกว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตังอยู
้ ช่ นที
ั ้ ่ 57 ของโรงแรม
(ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท/ท่าน) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ ายเรื อตังอยู
้ บ่ นอาคารทัง้ 3
แซนด์ส สกาย พาร์ คนี ้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีพื ้นที่กว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ
จัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้
ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตงั ้
อยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั่งตรงข้ ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้ วยเกมการพนันทุกรูปแบบ
ซึง่ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ มีต้ พู นัน
หยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรี ยญ ภายในยัง
มีร้านค้ าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ ง้ ทังหลายสามารถเลื
้
อกซื ้อสินค้ ายี่ห้อดัง ๆ ได้ มากมาย
อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartierชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่
ใหญ่ที่สดุ ใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonderful Light Show การแสดงนี ้ จัดขึ ้นที่ลาน
Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นงั่ หันหน้ าออกทางอ่าว Marina
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านอิสระชมแสงสี ย่ าน Clarke Quay ตังอยู
้ ่บริ เวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน
ฐานะที่ เป็ น ท่ า เที ย บเรื อ เก่ า แก่ ทุก วัน นี ้ “คลาร์ ก คี ย์ ” ก็ ยังเต็ ม ไปด้ ว ยสี สัน ของความหลากหลายทัง้ ผู้ค นที่
ผลัด เปลี่ ย นกัน มาเยื อ น โกดัง สิ น ค้ า ถูก ปรั บ เป็ น ร้ านอาหารหรู ห รา ผับ บาร์ และแหล่ ง บัน เทิ ง ที่ ต้ อ นรั บ
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ที่พัก

วันที่2

นักท่องเที่ยวทังกลางวั
้
นและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรื อ 25 เหรี ยญ ประมาณ 650 บาท/ท่าน)
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม MOON HOTEL 3* หรือเทียบเท่ า

Option 1: Free Day อิสระเต็มวัน ให้ ลูกค้ าได้ เที่ยวและช้ อปปิ ้ งได้ เต็มที่
Option 2: สามารถเลือกซือ้ option เสริม Universal Studio of Singapore พร้ อมรถรับ–ส่ ง
ในราคาเพียง 2,500 บาท

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
Option 1: Free Day อิสระเต็มวัน ให้ ลูกค้ าได้ เที่ยวและช้ อปปิ ้ งได้ เต็มที่
Option 2: Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท รวมรถตู้ ไป-กลับ
(ราคานี ้สาหรับเดินทาง 8 ท่านขึ ้นไป) ไม่มีมคั คุเทศก์และหัวหน้ าทัวร์ ให้ บริการ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
และ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่จองก่อนเดินทางเท่านัน]***
้
Universal Studio of Singapore มีทงหมด
ั้
7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เล่นกี่รอบกี่ได้ ตามใจชอบ) ยูนิ
เวอร์ แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื ้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้ อมด้ วยความเขียวชอุม่ ของทะเลสาบมีรี
สอร์ ทห้ องพัก 1,800 ห้ อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทงยั
ั ้ งมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด
24 ชัว่ โมง ตังอยู
้ ท่ ี่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers the Ride: The Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica
เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคูท่ ี่สงู ที่สดุ ในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้ าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventureเป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ตา่ งๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์
เรื่ อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ ชื่อ
ดัง แสดงจริ ง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้ นประทับใจไม่ร้ ูลืมมบัติของฟาโรห์ และค้ นหาปริศนาแห่งมัมมี่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้ านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีว๊ ดู วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง
ของจักรวาลอย่างแท้ จริง มีอาหารให้ เลือกมากมายกว่า 56 ร้ าน หลากหลายสไตล์ ทังในส่
้ วนของยูนิเวอร์ แซล
และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถ
เข้ าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้ การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเข้ าชมความอลังการระดับชาติที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ตา่ ง ๆ
อาทิเช่น สล๊ อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้ า
คาสิโนต้ องแสดงพาสปอร์ ตและห้ ามมีอายุต่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ ามใส่กางเกงขาสัน้
สุภาพสตรี ใส่ชดุ สุภาพ และห้ ามสวมรองเท้ าแตะ)หรื อ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรี ย
รวมทังของฝากที
้
่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่
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เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
***(อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***

ที่พัก

วันที่3
เช้ า

ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม MOON HOTEL 3* หรือเทียบเท่ า

Duty free-เมอร์ ไลออน– ไชน่ าทาวน์ วัดพระเขีย้ วแก้ ว – ถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบินซางฮี
–สนามบินเชียงใหม่ MI706 (1450-1650)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะชมร้ าน Duty free สินค้ าปลอดภาษี ราคาพิเศษ เช่น นาฬิกา น ้าหอม กล้ องถ่ายรูป ฯลฯ ซึง่ รวบรวม
สิ น ค้ าแบรนด์ ดั ง มากมายให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื อ้ จากนั น้ น าท่ า นชมรอบเมื อ งสิ ง คโปร์ แ ละรั บ ฟั งบรรยาย
ประวัติศาสตร์ จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึง่ ล้ อมรอบด้ วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอ
ลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริ มแม่น ้าสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ ในอดีต
เป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรา การแสดงตลก นาท่าน ถ่ายรูป
คูก่ บั เมอร์ ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั น้ ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี ้หันหน้ าออกทางอ่าวมาริ น่า
มีทศั นียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนาม
ทุเรี ยน นาท่านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ ้นเพื่อ
เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี ้สร้ าง สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทังหมดราว
้
62 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ
1,500 ล้ านบาท) ชันล่
้ างเป็ นห้ องโถงใหญ่ ใช้ ประกอบศาสนพิธีชนั ้ 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์ และห้ องหนังสือ ชัน้ 4
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เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว (ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ท่านได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิมและใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขก
ซึง่ มีศลิ ปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
นาท่านสูย่ า่ นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ ที่ถนนออร์ ชาร์ ด ศูนย์รวมห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าและสินค้ าหลากหลาย
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์ พอยท์, โรบินสัน, ลักกี ้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ ชาร์ ดช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ เป็ นต้ น ให้
ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายจากทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมชันน
้ าต่าง ๆ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ขนมขบเคี ้ยว
ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย

กลางวัน
บ่ าย
14.50 น.
16.50 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินซางฮี สิงคโปร์
ออกเดินทางจากสนามบินซางฮีเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ MI706
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ: เชียงใหม่ บนิ ตรง สิงคโปร์ SAVE SAVE
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินซิลค์ แอร์ (MI)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 28 – 30 ก.ย. 62
วันที่ 12 – 14 ต.ค. 62

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

19,888.19,888.-

19,888.19,888.-

19,888.19,888.-

18,888.18,888.-

4,500. 4,500. -

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 4,500 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่ องบิน***

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี แู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทงนี
ั ้ ข้ ึ ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่ง
ให้ เรี ยบร้ อยภายใน 1 วันหลังจากทาการจองแล้ ว
2. การชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อย
ก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
5. บริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้ คณะเดิน ทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษั ทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณี ท่านได้ ชาระค่าทัวร์ ห รื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษั ทฯ คื นค่าทัวร์ ห รื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
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8. กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ ระบุวันเดินทางไปกลับ พร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์ อยู่ต่อ
จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
5. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 30 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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