
 
Validity: 01 April 2015 - 31 March 2016 

Remark: 

 -  This price cannot use during fairs period ** please check ** 
 -  Minimum of 2 persons travel together 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE SINGAPORE 

Package 3days/2nights Starting Price @ BHT 10,000 
  

Package includes Package Not include 
•  Round trip Air Ticket by Singapore Airline (economy class) 
•  2 nights accommodation with breakfast or room only  
•  Return airport / hotel transfers on seat-in-coach basis 
    (Terminal 2 and / or Terminal 3)  
•  Complimentary SIA Hop-ON Bus Pass 

•   Airport taxes, Insurance & Fuel surcharges  
    (approx. THB 4,500) 



 
 

ชว่งเวลาจองและเดนิทาง   :  1 กรฎาคม – 31 ธนัวาคม 2558   ราคาสําหรับ 4 ท่านขึ Uนไป : ราคาตอ่ทา่น เริYมต้นทีY 16,500 บาท 

 
ราคาแพ็คเกจนี Uรวม ราคาแพ็คเก็จไมร่วม 

•ทีYพกั 3 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น)  พร้อมอาหารเช้า 

•คา่เข้าชม ตามรายการทีYระบ ุ 

•อาหารกลางวนั 4 มื Uอ และอาหารคํYา 4 มื Uอ  

•ฟรีนํ UาดืYมวนัละ 2 ขวด  

•พาหนะตลอดการเดนิทาง 

•รถท้องถิYนสําหรับขึ Uน-ลง พระธาตอิุนทร์แขวน  

•ไกด์ท้องถิYนตลอดการเดนิทาง  

•ตัeวเครืYองบนิ และ ภาษีสนามบนิ   

•คา่วีซา่พมา่ วีซ่าทอ่งเทีYยว 5 วนัทําการ ราคา 1,400 บาท 

•คา่เสีYยงขึ Uน-ลง พระธาตอิุนทร์แขวน  

•ภตัตาคารการะเวก หากต้องการทานข้าวพร้อมดโูชว์  
   จา่ยเพิYม 1000 บาท / ทา่น 

•สลดักุ้ งมงักร จา่ยเพิYม 1,000 บาท/จาน กรณีเดินทางไมถึ่ง 7 ทา่น 

•คา่ทิปไกด์สําหรับสินนํ Uาใจ 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม 
เดนิทางถึงย่างกุ้ ง ไกด์ท้องถิYนรอต้อนรับ เดนิทางสูเ่มืองสิเรียม ชม เจดีย์เยเลพญา 

วนัทีYสอง 
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตอิุนทร์แขวน  
ไกด์ท้องถิYนรอรับทีYโรงแรม เดนิทางสูเ่มืองหงสาวดี ชม วดัไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวงับเุรงนอง 
เดนิทางตอ่สูพ่ระธาตอิุนทร์แขวน  

วนัทีYสาม 
พระธาตอิุนทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง  
05.00 น. อิสระให้ทา่นได้ใส่บาตรบนพระธาตอิุนทร์แขวน, เดนิทางกลบัยา่งกุ้ ง ระหว่างทางแวะชม  
พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่ น, วดัพระหินออ่น, โรงช้างเผือก, เจดีย์ชเวดากอง 

วนัทีYสีY 
ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  
ไกด์ท้องถิYนรอรับทีYโรงแรม ชมเมืองยา่งกุ้ ง พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี, เจดีย์โบตะทาวน์, ตลาดสก๊อต 



 

 
 

ชว่งเวลาจองและเดนิทาง    :  1 กรฎาคม – 31 ธนัวาคม 2558  ราคาสําหรับ 2 ทา่นขึ Uนไป  : ราคาตอ่ทา่น เริYมต้นทีY 8,700 บาท 

 
ราคาแพ็คเกจนี Uรวม ราคาแพ็คเก็จไมร่วม 

• ตัeวเครืYองบนิไปกลบัชั Uนประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮานอย–กรุงเทพฯ  
   โดยสายการบนิ เวียดนามแอร์ไลนส์ ( N class) เดนิทาง 2 ทา่นขึ Uนไป 

• ทีYพกั 2 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น)  พร้อมอาหารเช้า 

• ทวัร์รอบเมืองเตม็วนั พร้อมบริการอาหารกลางวนั  

• รถรับสง่สนามบนิ ไป – กลบั   

• คา่ภาษีสนามบนิ คา่นํ Uามนั และคา่ธรรมเนียมอืYนๆ  

• คา่ทิปไกด์สําหรับสินนํ Uาใจ 

 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ – ฮานอย 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียดนามแอร์ไลนส์ ถึงสนามบนิ Noi Bai เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เดนิทางสูที่Yพกั ให้ทา่นพกัผอ่น อิสระตามอธัยาศยั 

วนัทีYสอง 

ฮานอย – ซิตี ทวัร์เต็มวนั   (ฟรีอาหารกลางวนั) 
บริการอาหารเช้าในรงแรม  จากนั Uนนําทา่นเยีYยมชมจตัรัุสบาดงิห์, สสุานประธานาธิบดี โฮจิมินห์, ทําเนียบ
ประธานาธิบดี, วดัเจดีย์เสาเดียว, วิหารวรรณกรรม, พิพิธภณัฑ์ชนชาตขิองชาวเวียดนาม, วดัหง็อกเซิน 
(วดัเนินหยก), ทะเลสาบฮวา่นเกีeยม(ทะเลสาบคืนดาบ) จากนั Uนให้ท่านอิสระช้อปปิUง ณ ถนน 36 สายเก่า 
แหลง่ขายของทีYระลกึและสินค้าพื UนเมืองทีYใหญ่ทีYสดุของกรุงฮานอย      

วนัทีYสาม 
ฮานอย – กรุงเทพฯ 
บริการอาหารเช้าในโรงแรม อิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพืYอ
เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 



 

 
 

Staring Price @ 29,900.Staring Price @ 29,900.Staring Price @ 29,900.Staring Price @ 29,900.----    
Package Include 

•   Air ticket round trip economy class by Austrian Airlines (OS) L class only  
    (Bangkok – Vienna - (European City*) – Bangkok)  
•  3 Nights accommodation with daily breakfast / choose same city or different  
       1. Ananas Hotel or Mercure Westbahnhof Hotel or similar (Vienna) 
       2. Innsbruck Hotel or similar (Innsbruck) 
       3. Markus Sittikus Hotel or similar (Salzburg) 
       4. Courtyard by Marriott or similar (Linz) 
•   Austria Rail Pass 2nd Class Saver (3days within 1month) 

 
                    Travel insurance 7 Days by Allianz (Oasis Leisure) 

Condition 

•   All Rates are based on Per Pax  
•   Valid from Now – 30 September 2015 
•   Advance booking and purchase required  
•   Based on Austrian Airlines Europe Zone 1 city  
•   For Fair Periods hotel rats are with surcharges. 
•   Have to travel at least 2 persons / Single  
     Supplement 9,500 THB Per Pax 

•   Europe 2 cities add more 5,000 THB Per Pax  
•   Business Class add more 70,000 THB Per Pax  
•   Not include Airport Tax and fuel surcharge  
     approximately 14,500-18,500 THB Per Pax  
    (rates are subject to change depending on  
     ticketed date)  
•   Not include credit card fee 2.5 % for visa & 
     master card.  

 
 

Vienna – Innsbruck – Salzburg – Linz 

Enjoy the Charming landscape of Austria with this 4Days/3Nights Package or extend for an in depth  
Visit to the home of Mozart, Swarovski, and the Sound of Music. 



 

 

 

 

Couple Gateway Package HAVE FUN Sarangheyo 

 

 

 

 

 
 
 

- เส้นทางภายในประเทศ - 
ตัeวเครืYองบินไป-กลบัชั Uนประหยดัโดยสายการบนิไทย 

ทีYพกั 2 คืนพร้อมอาหารเช้า 

- เส้นทางเกาหลี - 
ตัeวเครืYองบนิไป-กลบัชั Uนประหยดัโดยสายการบนิไทย 

ทีYพกั 3 คืนพร้อมอาหารเช้า 
เส้นทาง เชียงใหม่ เริYมต้น 5,910 บาท 

เส้นทาง กระบีY เริYมต้น 8,880 บาท 
เส้นทาง ภเูก็ต เริYมต้น 7,960 บาท 

รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิถึงทีYพกั 
ฟรี! โปรแกรมนําเทีYยวครึYงวนั 

ราคาเริYมต้น 26,635 บาท/ทา่น 
  

HONG KONG Shop & Chill OHAYO Japan 

 

 

 

 

 

 

 

- เส้นทางฮ่องกง - 
ตัeวเครืYองบินไป-กลบัชั Uนประหยดัโดยสายการบนิไทย 

ทีYพกั 1 คืนพร้อมอาหารเช้า 

- เส้นทางญีYปุ่ น - 
ตัeวเครืYองบนิไป-กลบัชั Uนประหยดัโดยสายการบนิไทย 

ทีYพกั 2 คืนไมร่วมอาหารเช้า 
ราคาเริYมต้น 9,500 บาท/ทา่น ราคาเริYมต้น 24,225 บาท/ทา่น 

 

เงืYอนไขการทําจอง 
-   สอบถามรายละเอียดเพิYมเตมิ โทร.02-3082104 ตอ่ 505,506 / Email: tour@guetravel.com  
-   เดินทางขั UนตํYา 2 ทา่นขึ Uนไป 
-   สํารองการเดนิทางและเข้าพกัตั Uงแตว่นันี U ถึง 30 กนัยายน 2558  
-   ราคารวมภาษีสนามบิน และคา่ธรรมเนียมโดยประมาณ กรุณาสอบถามอีกครั Uงในวนัชําระเงิน 
-   กรณีออกบตัรโดยสารแลว้ ไมอ่นญุาตให้เปลีYยนแปลงชืYอผู้ เดนิทาง / เทีYยวบินการเดนิทาง / วนัเดนิทาง หรือ เส้นทางการ 
    เดินทาง และไมส่ามารถทําเรืYองคืนเงินได้ ภายหลงัจากมีการออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว  
-   ราคาข้างต้นอาจมีการเปลีYยนแปลงโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 



 
 
 


