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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

1. เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY” 

(รวมคา่ขึน้ Super Tree) 

2. สนุกเต็มวนักบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่เขา้) 

3. ลอ่งเรอื Bumboat (รวมคา่ลอ่งเรอื) 

4. ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ารด์  

5. ลิม้รส“ขา้วมนัไก”่ รสชาตติน้ต ารบัสงิคโปร ์-บกักุด้เต ๋

รา้น Song Fa สตูรสงิคโปร ์

6. พกัด ีโรงแรมระดบั 4 ดาว* FREE WIFI 

 

วนัที1่  กรุงเทพฯ – สนามบนิซางฮ ี– GARDEN BY THE 

BAY (รวมคา่ขึน้ Super Tree) – ลอ่งเรอื Bumboat 

(รวมค่าล่องเรอื) – มารนี่าเบยแ์ซนส ์– พกั Park 

Avenue Hotel 

 

วนัที2่ Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) 

 

วนัที3่  อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House – เมอร์

ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พุแหง่ความม ัง่

ค ัง่– ไชน่าทาวน์ – ชมวดัพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์

สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครือ่งประดบั

เพชรพลอย – ชอ้ปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สนามบนิ

ซางฮ ี– สนามบสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

WOW!! SINGAPORE 

เทีย่วครบ เทีย่วคุม้ 

(ไมม่ฟีรเีดย)์  

3 วนั 2 คนื 

3 วนั 2 คนื (3K) 

โดยสายการบนิเจตสตาร ์แอรเ์วย ์(3K) 

เดนิทาง : มถินุายน-ธนัวาคม 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 15,900.- 



QE1SIN-3K004  2 

  

 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่14-16 มถินุายน 2562 15,900 .- 

วนัที ่15-17, 20-22, 28-30 กรกฎาคม 2562 15,900 .- 

วนัที ่27-29 กรกฎาคม 2562 17,900 .- 

วนัที ่16-18, 24-26 สงิหาคม , 31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 15,900 .- 

วนัที ่10-12 สงิหาคม 2562 17,900 .- 

วนัที ่07-09, 14-16, 28-30 กนัยายน 2562 15,900 .- 

วนัที ่05-07, 13-15, 26-28 ตลุาคม 2562 15,900 .- 

วนัที ่12-14 ตลุาคม 2562 17,900 .- 

วนัที ่02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พฤศจกิายน 2562 15,900 .- 

วนัที ่14-16 ธนัวาคม 2562 15,900 .- 

วนัที ่28-30 ธนัวาคม 2562 18,900 .- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – สนามบนิซางฮ ี– GARDEN BY THE BAY – ลอ่งเรอื Bumboat – 

มารนีา่เบยแ์ซนส ์

06.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์ประต ู

3 เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K512 

12.40 น. 

 

กลางวนั 

ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Songfa Bakuteh) 

 

หลังจากนัน้น าทุกท่าน ท่านเดนิทางสู่ แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสงิคโปร ์

การ ์เดน้บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบน

เกาะสงิคโปร์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร์

นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super treeคู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีว ้

ส าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super 

tree (รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่ว

และสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึง่แบ่งโดย

อณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest 

(ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดนิชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower 

Dome และ Cloud Forest 28เหรยีญ ประมาณ 728บาท) จากนัน้เขา้สูท่่าเรอื

คลารก์คยี ์“Clarke Quay”สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของชาวสงิคโปร ์น าท่านล่องเรอื 

“Bumboat” (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ชมทัศนียภาพของแมน่ ้าสงิคโปรแ์ละวถิชีวีติความ

เป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ ้าใจกลางสงิคโปร ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่ 



QE1SIN-3K004  3 

  

 

อสิระท่านที ่“มารนี่าเบยแ์ซนส”์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ย

หอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Parkตัง้อยู่

ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นี้ถอืว่าเป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอย

ฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และ

ไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา

เบยแ์ซนสค์าสโิน”ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดว่าเป็น

คาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับ

เกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 

1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยัง

มรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่าน

ที่จะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอร์ตและหา้มมอีายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย 

สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ส าหรับ

นักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier  

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ี

ชือ่ว่า Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina 

Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina   

เขา้พกั  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม PARK AVENUE HOTEL   

วนัที ่2 
Universal Studios Singaporeเต็มวนั (รวมคา่เขา้) 

เชา้ 

 
 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 
10:00 – 18:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่
49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 
1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี คาสโิน เปิด
บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเครือ่งเล่นใหม ่ล่าสดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle 
และ BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมอืนท่าน
ก าลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ 
แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสัตวโ์ลกลา้น
ปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนย์
รวมแหง่ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ 
มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและ

ในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหาร

กลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปรท์ี่

ใชก้ารลงทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บ

อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อสิระกับเกมสต์่าง ๆ อาทเิชน่ สล๊อตแม

ชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่าน

ทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สภุาพบรุุษ

หา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบ
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ลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

 ***(อสิระอาหารกลางวันและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)**   
*** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าเปิดใหม่
ใหญท่ีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park  (ไมร่วมค่าเขา้ 38 SGD)***จัดอันดับใหเ้ป็นอค
วาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจุ
น ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 
ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลต่างๆ 
ทั่วโลก 
ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

เขา้พกั 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม PARK AVENUE HOTEL 

วนัที ่3 เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) ไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้ว
แกว้ - อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกด์ทอ้งถิน่ซ ึง่

ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ใน

อดตีเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า 

การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออน สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดย

รูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่วยงามโดยมฉีาก

ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน น า

ท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมอืงสงิคโปร์ตัง้อยู่

ท่ามกลางหมู่ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จช ิน้ใหม ่

หมู่ตกึซันเทคสรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่

ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดี

และ ร ่ารวยตลอดปี น าท่านเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha 

Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัด

พระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที่ 1

มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 

1,500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์

และหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะ

องคเ์จา้แมก่วนอมิและใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

กลางวนั ***(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)**   

บา่ย 

 

น าทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ี ่ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและ

สนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากา

ชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่

ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่

ระลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์

เทีย่วบนิที ่3K513 

20.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : WOW !! SINGAPORE เทีย่วครบ เทีย่วคุม้ (ไมม่ฟีรเีดย)์ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิเจตสตาร ์แอรเ์วย ์(3K) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

14-16 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

15-17 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

20-22 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

27-29 กรกฎาคม 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 11,400.- 

28-30 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

10-12 สงิหาคม 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 11,400.- 

16-18 สงิหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

24-26 สงิหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 
2562 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

07-09 กนัยายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

14-16 กนัยายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

28-30 กนัยายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

05-07 ตลุาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

12-14 คลุาคม 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 11,900.- 

13-15 ตลุาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

26-28 ตลุาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

02-04 พฤศจกิายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

09-11 พฤศจกิายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

16-18 พฤศจกิายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

23-25 พฤศจกิายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

14-16 ธันวาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 11,400.- 

28-30 ธันวาคม 2562 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 

กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3.  คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


