โปรแกรม :

สิ งคโปร์ ครบสู ตร 4 วัน 3 คืน

สายการบิน :
จุดเด่ นของทัวร์ :

โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค ( CX )
ถ่ ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม นมัสการวัดพระเขีย้ วแก้ ว ช้ อปปิ้ งเต็มอิ่มทีอ่ อร์ ชาร์ ท
เพลินเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนของสิ งคโปร์ ท้งั สองแห่ ง รีสอร์ ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!!

สวนสนุก :

ล่องเรือชมแม่ นา้ สิ งคโปร์ ยามคา่ คืน ... ว้ าววว
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

โรงแรม :

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพเิ ศษ :

ข้ าวมันไก่สูตรเด็ดร้ าน Boon Tong Kee

กำหนดกำรเดินทำง
09- 12 ส.ค. 57
04-07 // 11-14 // 18-21 ก.ย. 57
23-26 ต.ค. // 06-09 พ.ย.57
04-07// 06-09 //07-10 //11-14 ธ.ค. 57

รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ

21,900 บำท
21,900 บำท
21,900 บำท
21,900 บำท

วันแรก

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์– เจ้ำแม่กวนอิ ม – ล่องเรือแม่น้ำสิ งคโปร์

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สำยกำรบิ นคำเธย์แปซิ ฟิค (CX) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX 713 (บริ กำรอำหำรกลำงวันบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบิ นชำงกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั
เมืองสิงคโปร์ ทีม่ กี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึง่
นาท่านเทีย่ วชม วัดเจ้ำแม่กวนอิ ม ให้
ท่านได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กนั ก็เป็ นวัด
แขกซึง่ มีศลิ ปกรรม การตกแต่งทีส่ วยงาม มีเวลาให้ทา่ นได้ถ่ายรูปและเยีย่ มชมด้านใน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (BOONGTONG KEE)
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิ งค์โปร์ ยามค่า ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุด
คลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเทีย่ วยามราตรีทส่ี วยงามและสุดคึกคัก
จากนัน้ เข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – มำริ นำ เบย์ แซนด์-น้ำพุ Wonderful Show
(B/-/D)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้าชมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอทีแ่ รกและทีเ่ ดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครือ่ ง
เล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็ นเครือ่ งเล่นทีอ่ อกแบบใหม่หรือ
ดัดแปลงเพือ่ ทีน่ ่ีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่
เมืองไซไฟ ทีส่ ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ ทัง้ หวาดเสียวและสูงทีส่ ดุ
ในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจาลอง จากซีรย่ี ช์ อ่ื
ดัง แบทเทิ ลสตำร์ กำแล็กติ กำ ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะ
เป็ นฝา่ ยมนุษย์หรือฝา่ ยวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟนั บน
อากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝา่ ย โซนอียิปต์โบรำณ พบกับเครือ่ งเล่นเขย่าขวัญทีม่ คี วามเร็วสูงและ
ความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมีจ่ ะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้คณ
ุ ขนลุกซู!้ โดยไม่รตู้ วั โซน
เดอะ ลอส์ตเวิ ลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คทีพ่ าย้อนอดีตกลับไปสูย่ คุ ดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล้าเข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านัน้ ยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสีย่ งตาย
ของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบ
กับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์การ์ตนู เรือ่ ง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ต,้ี เมลแมน และ กลอเลีย ที
คอยต้อนรับคุณ เข้าสูป่ า่ ทึบแห่งนี้ โซนนิ วยอร์ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ก เมืองทีใ่ หญ่และเจริญทีส่ ดุ ใน
อเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชีย่ ลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชดุ
พิเศษ ไลท์!คำเมร่ำ! แอคชัน!
่ สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิรก์ โซนฮอลลีว้ดู พบกับ โรงละครสไตล์
บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตท้ี จ่ี ะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์
ครัง้ แรกของโลก !! กับ ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้อมทัง้ ชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรือ่ ง เชร็ค ซึง่ คุณไม่เคย
ได้สมั ผัสมาก่อน นอกจากทีน่ ้ีเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั มีมมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีก่ จิ กรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ทีร่ อเสิรฟ์ อาหารและเครือ่ งดื่มจากทัวทุ
่ กมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้าน
แบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสที ฟวอล์ค ถนนสายทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็น
โตซ่า เยีย่ มชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเทีย่ วชม อยูด่ า้ นนอกของยูนิ
เวอร์แซล พบกับเครือ่ งเล่นใหม่ล่าสุด ทรำนส์ฟอร์เมอร์ส เดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึก
จักรกลแบบ 3 มิติ เป็ นเครือ่ งเล่นชนิดเสมือนจริงทีจ่ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงั เรือ่ งทรานส์ฟอร์เมอร์สมา
ให้ผเู้ ล่นเข้าเป็ นส่วนหนึ่งกับกองกาลังเนสเข้าร่วมกับฝา่ ยออโต้บอทส์ทาหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวติ

11.50 น.
15.10 น.

คำ่

วันที่ สอง
เช้ำ

(-/-/D)

คำ่

วันที่ สำม
เช้ำ

เที่ ยง
บ่ำย

ออลสปาร์กจากเหล่าศัตรูดเี ซ็ปติคอนส์ให้
ุ ได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
ให้คณ
สิงคโปร์ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
(อิ สระ อำหำรกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ ยว)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มำริ น่ำ เบย์ แซนด์ ล่าสุดทีร่ ฐั บาลสิงคโปร์ได้พฒ
ั นาร่วมกับ
ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชันเพื
่ อ่ เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่..โดยเอาโรงแรม ทีม่ หี อ้ งพัก
สุดหรู กว่า 2,560 ห้อง , คาสิโนทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์
ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าทีร่ วมแบรนด์จากทัวโลก
่
โรงละคร และศูนย์การประชุมมา
ไว้ดว้ ยกันภายใต้อาคารทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชัน้ หนึ่ง ....
หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึน้ มาชมวิวที่ สวนลอยฟ้ ำ ชัน้ 57 ( SKY PARK)
(SKY PARK …ไม่รวมค่ำเข้ำชม ท่ำนละ 25 SGD)
พร้อมให้ท่ำนได้ชมกำรแสดง แสง สี ตระกำรตำ กับม่ำนน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงำม
Wonderful show

จากนัน้ เข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งควำมมังคั
่ ง–
่ Duty free – วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้ งออร์ชำร์ด (B/L/-)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึง่ เป็ นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์
ท่านสามารถถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ั ้ ง่ สิงโตครึง่ ปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทศั นียภาพที่
โดยรูปปนครึ
สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น โรงละครเอสเพลนนำท ซึง่ โดดเด่น
ด้วยสถาปตั ยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน
และท่านยังสามารถ
ั่
มองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝงตรงข้
าม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งควำมมันคั
่ ง่ ( Fountain of wealth ) ถูก สร้างอยูบ่ ริเวณตรงกลาง
ของตึกทัง้ 5 ของ Suntec city มีลกั ษณะเป็ นเหมือนวงแหวนอยูว่ งหนึ่ง ซึง่ ได้ถกู จัดให้ เป็ นน้าพุทใ่ี หญ่และ
สูงทีส่ ดุ ในโลก โดยสามารถพ่นน้าได้สงู ถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยังมีความเชือ่ ว่าเป็ นน้าพุแห่งความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ เพราะในทางความเชือ่ ของชาวจีนเชือ่ กันว่า น้า หมายถึง เงิน ทาให้น้าพุแห่งนี้ทส่ี ร้างขึน้ ตามหลัก
ความเชือ่ ทางหลักฮวงจุย้ ของ
จีน ตึกทัง้ 5 ทีล่ อ้ มรอบเหมือนนิ้วมือข้างซ้ายเรียงกันตามลาดับ และ ตาแหน่งน้าพุอยูต่ รงกลางมือ ท่านใดที่
ได้มาจับน้าทาให้มเี งินใช้คล่องไม่ขาดสายจึงทาให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ต่างชาติ และ ชาวสิงคโปร์เอง มาเยีย่ ม
เยือนทีน่ ้ีอย่างไม่ขาดสาย..หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพือ่ เลือกซือ้ น้าหอม และ ของทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูไ่ ชน่าทาวน์เพือ่ นมัสการพระเขี้ยวแก้วในวัดซึง่ สร้างตามแบบสถาปตั ยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนัน้ อิสระเวลาให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ย่ำนไชน่ ำ ทำวน์ ให้ทา่ นได้สมั ผัส
กลิน่ อาย วิธชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ทา่ นได้เห็นโรงน้าชา แหล่งพบปะสรรสร้าง

วันที่ สี่
เช้ำ

13.30 น.
15.00 น.

ของคนจีน และตลาดสด ทีท่ า่ นจะสามารถเลือกซือ้ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็ นเชอร์รล่ี กู หวานฉ่ า หรือ สตอเบอร์ร่ี
หวานหอมถูกใจ ( แล้วแต่ฤดูกาล ) และยังสามารถหาของฝาก ของทีร่ ะลึกได้ทน่ี ้ีอกี ด้วย ประมาณ 30 นาที )
จากนัน้ ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยทีห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นาที่ ถนนออร์ชำร์ด อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ ๆ อีกมากมาย
( อำหำรคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ ง )
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
จากนัน้ เข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
Garden By the bay – กรุงเทพฯ
( B/-/- )
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
ให้ทา่ นได้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะสิงคโปร์ ให้ทา่ นได้ชน่ื ชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชือ่ มต่อกับ Super tree คูท่ ม่ี คี วามสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผู้
ทีม่ าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่ำขึน้ ลิ ฟต์สำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว)

และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมทิ ต่ี น้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม
( ไม่รวมค่ำเข้ำชม Flower Dome และ Cloud Forest หำกต้องกำรเข้ำชมเพิ่ มท่ำนละ 20 SGD)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ วุ รรณภูม ิ โดยสำยกำรบินคำเธย์แปซิ ฟิค เที่ ยวบินที่ CX 712(บริ กำรอำหำรกลำงวัน
บนเครื่อง)
เดินทางกลับถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม
์
2. บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาเป็ นหรือเหตุสดุ วิสยั อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน
การนัดหยุดงาน ปญั หาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทาทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินในส่วนทีข่ าดหายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะค่าเงินบาททีไ่ ม่คงทีแ่ ละกรณีทส่ี ายการบินมี
การเรียกเก็บค่ำน้ำมัน เพิม่ เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้
5. อัตราค่าบริการนี้สาหรับคณะ เดิ นทำงอย่ำงตำ่ 20 ท่ำน ในกรณีทค่ี ณะเดินทางน้อยกว่าทีก่ าหนดจะไม่มมี คั คุเทศก์นาเทีย่ วจาก
เมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ทส่ี งิ คโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย)

กำหนดกำรเดินทำง
09- 12 ส.ค. 57
04-07 // 11-14 // 18-21 ก.ย. 57
23-26 ต.ค. // 06-09 พ.ย.57
04-07// 06-09 //07-10 //11-14 ธ.ค. 57

รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ

21,900
21,900
21,900
21,900

บำท
บำท
บำท
บำท

อัตรำค่ำบริ กำร
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่มเี ตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ ว จ่ายเพิม่

ท่ำนละ
ท่ำนละ

21,900
21,400

บำท
บำท

ท่ำนละ

20,400

บำท

ท่ำนล่ะ

7,900

บำท

อัตรำนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับ โดยสำยกำรบินคำเธย์แปซิ ฟิค พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามทีร่ ะบุในรายการ
 โรงแรมทีพ่ กั 3 คืน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาเทีย่ ว
 ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของประกันทีบ่ ริษทั ได้ทาไว้
 ค่าสัมภาระสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง น้ ำหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. ต่อ ท่ำน/ท่ำนละ 1 ใบ

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ( ขัน้ ตำ่ โดยประมำณ 20 เหรียญสิ งคโปร์ดอลล่ำห์ / PAX / TIP)
*** สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ เพือ่ ความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ให้กบั หัวหน้าทัวร์ในวันสุดท้าย***
 ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ (ท่านสามารถให้กบั หัวหน้าทัวร์ได้เลยแยกจากทิปทีใ่ ห้เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ และคนขับรถ)
 ไม่รวมค่าเข้าชม SKY PARK …ท่ำนละ 25 เหรียญสิ งคโปร์ดอลล่ำห์) ที่ Marina bay sand
 ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้ำชมเพิ่ มท่ำนละ 20 SGD)
 ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน)
่
 ค่าทาหนังสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดาเนินการจัดทาด้วยตัวเอง)

กำรสำรองที่นัง่
 กรุณำมัดจำ 10,000 บำท / ท่ำน

หลังจากการจองภายใน 3 วัน

 พร้อมแจ้งชือ่ เป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านทีต่ อ้ งการเดินทาง ตรงตำมหน้ ำหนังสือเดิ นทำงเท่ำนัน้
หรือ ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ อี ายุการใช้งานเหลือไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน
 สาหรับ ค่ำทัวร์ส่วนที่ เหลือ ชาระ ก่อนกำรเดิ นทำงอย่ำงน้ อย 15 วัน

กำรยกเลิ กและกำรเปลี่ยนแปลง






ยกเลิ ก ก่อน กำรเดิ นทำง 30 วัน คืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิ ก ก่อน กำรเดิ นทำง 15 วัน ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืน เงิ นมัดจำ ทัง้ หมดในทุก
กรณี
ยกเลิ ก ก่อน กำรเดิ นทำง 10 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำย 80% ของรำคำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิ ก ก่อน กำรเดิ นทำง 07 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด 100 % ของรำคำทัวร์ในทุกกรณี
*********************************************************************************

