
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

วันท่ี 1 วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) 
GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน้ Super Tree)–ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)–มารีน่าเบย์
แซนส์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์  ประต ู5 เคาน์เตอร์ K โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบนิซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
 หลงัจากนัน้น าทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสดุบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 

“GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้
นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อทุยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึน้ลิฟต์

ส าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงัมีโซนของโดมจดัสวน
จะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆ ซึ่งแบง่โดยอณุหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ 
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ 
Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนัน้เข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ น าท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทศันียภาพของแม่น า้สิงคโปร์
และวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ า้ใจกลางสิงคโปร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกว่า 2 ,561 

ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรียญ ประมาณ 
600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี ถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ท่ีตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม 
จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปด้วยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึ่งนกัทอ่งเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคา
ร่า และไฮโล และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลีกและภตัตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย 



 

 

สภุาพบรุุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับนกัช้อปปิง้ทัง้หลาย
สามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, 
Cartier 
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 

Show การแสดงนี ้จัดขึน้ ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina   

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

   
 
 

วันท่ี 2 Universal Studios Singaporeเตม็วัน (รวมค่าเข้า) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นก่ี

รอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซา่รายล้อมด้วยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี 
คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสตัว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ
ต่ืนเต้นประทบัใจไมรู้่ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศนูย์รวมแห่งความ บนัเทิง



 

 

ของจกัรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ในส่วนของยูนิเวอร์แซล
และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถ
เข้าเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทนุมหาศาลเพื่อดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้
มาเข้าชมความอลงัการระดบัชาติท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ 
อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะ
เข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ 
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมายท่ีกาลาเรีย 
รวมทัง้ของฝากท่ีระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ท่ี
เปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ 
Marine Life Park  (ไม่รวมคา่เข้า 38 SGD)***จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถกู
ออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้สามารถบรรจนุ า้เคม็ได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธุ์ รวบรวม
สตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแตง่ด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ 
ทัว่โลก 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

   
  
  

วันท่ี 3 สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time” 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมค่าเข้า)) เป็นสวนสตัว์ในแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีรวม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมีนกกว่า 5,000 ชนิด จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชียอาคเนย์ 
แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ชมนกเพนกวินท่ีเล่นสนกุสนานในสิ่งแวดล้อมเหมือนขัว้โลกเหนือ จากนัน้
ชมการแสดงของนกเหย่ียว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรู้มากมาย หลงัจากนัน้น า



 

 

ทา่นนัง่รถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบันกฟลามิงโก้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 

จากนัน้น าทา่นข้ามสูเ่กาะเซ็นโตซา่ ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซา่ 
พร้อมเก็บรูปภาพคูอ่นัสวยงามเป็นท่ีระลกึกบัเมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ น าทา่นชมโรงภาพ 
ยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดาราด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิต ิ
สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ท าให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณอยู่ในเหตกุารณ์บน
แผน่ฟิล์ม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 หลังอาหารให้ท่าน น าท่านชมโชว์ “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชว์ม่านน า้แสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน 

Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการท่ีสวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาท่ีน่ี
ตวัการ์ตูนทุกตัวมีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนท่ีสวยงามท่ีเต็มไปด้วยมิตรภาพและความ
ชว่ยเหลือท่ีจะท าให้ประทบัใจไปตราบนานเท่านาน   

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า   

   
 
 

 

วันท่ี4 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House–เมอร์ไลออน–โรงละครเอสพลานาด–น า้พุแห่งความม่ังค่ัง–
ไชน่าทาวน์–ชมวัดพระเขีย้วแก้ว-ช้อปป้ิงท่ีถนนออร์ชาร์ด–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนาม
บิสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ินซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ ผ่านชม 
อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรง
ละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความมั่งคั่ง 
Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า



 

 

ความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทคสร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุและได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี น าท่าน
เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์  ชม วัดพระเขี ้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ น้ เพ่ือเป็น ท่ี
ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วาง
ศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 
1,500 ล้านบาท) ชัน้ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 
เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวดัแขก
ซึง่มีศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้น าและสินค้าหลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซ็นเตอร์เป็นต้น ให้
ทา่นช้อปปิง้สินค้ามากมายจากทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี ย้ว 
ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ978 
20.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

   
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 25,999.- 25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,000.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 25,999.- 25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,000.- 



 

 

 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเห
ตสดุวิสยัตา่งๆท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุมต่ ่ากว่า 
6 เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพร้อม

กบัเตรียมเอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน้่อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียม

ค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตัว๋
เคร่ืองบนิมิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋ ว
เคร่ืองบิน*** 



 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมี

การยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ
ท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียก
คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้
ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
เก็บคา่ใช้จา่ยจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 



 

 

5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน
ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 
25 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 


