
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เทพเจ้าตัว่แป๊ะเทพแห่งโชคลาภ “วดัเซียน จู่ กง”  | ขอโชค ขอลาภ “วดัตนัสิชงซ”ู | สกัการะเทพเจ้าไฉ่ ซิง เอีย้ “วดัซมับาวงั” | 

ขอพรความรัก “วดัเจ้าแมก่วนอิม” “วดัเย่ียไห่ชิง” | สกัการะเจ้าแมท่บัทิม “วดัเทียนฮกเก๋ง” | เสริมดวง “วดัพระเขีย้วแก้ว” 

“วดัเจ้าแมก่วนอิมท้งฮดุโจว” | วดัฮินดท่ีูเก่าแก่ “วดัศรีมาริอมัมนั” | พกัโรงแรมใน Resort World Sentosa Singapore| มี

อาหารบนเคร่ือง ทัง้ขาไป -กลบั 

 

 

 

Exclusive Trip สิงคโปร์ มหาบุญบารมี ไหว้พระ 9 วัด กับซินแสเป็นหน่ึง 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน 2562  

ราคาเพียง 36,888.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) –  

วัดซัมบาวัง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมอร์ไลออน 
 

 

07.00 น. 

 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  ประต ู5 เคาน์เตอร์ K โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ973 

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

นําท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 หลงัจากนัน้นําทกุท่าน ท่านเดินทางสู ่วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) เทพเจ้าแห่งโชค

ลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ ไฉ่ ซิง้ เอีย้” นับวา่เป็นเทพเจ้าท่ีชาวสิงคโปร์ให้ความเคารพบูชามากท่ีสดุองค์

หนึ่ง ซึ่งท่ีวดัแห่งนีเ้องก็มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ด้วยเช่นกัน โดยองค์เทพเจ้านัน้จะตัง้อยู่

บนหลงัคา ตวัองค์เทพเจ้าเป็นสีทอง มีความสงูถึง 9.44 เมตร และหนกัถึง 8 ตนัเลยทีเดียว ถ้าใครอยากทําธรุกิจ

รุ่งเรือง ทําการค้าขายคล่องตัว ก็ไม่ควร

พลาดโอกาสท่ีจะมาไหว้ขอพรท่ีวดัแห่งนีก้าร

เดินทาง วัดเจ้าแม่กวนอมิ ภายในวดันี ้ส่ิงท่ี

ดงึความสนใจของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างแรก

คงหนีไมพ้่นรูปปัน้หลอ่ของพระจณุทีโพธิสตัว์ 

นอกเหนือจากความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีดงึดดูผู้คนให้

มาขอพรกันเร่ืองความรักแล้ว วดันีย้งัเป็นวดั

ท่ีมีความสวยงามจากภาพวาดแกะสลกัแบบ

จีนท่ีมีสีสันลวดลายอันงดงามตระการตา 

หลงัจากนัน้นําทกุท่าน นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  

เมอร์ไลออน  สัญ ลัก ษ ณ์ ของป ระเท ศ

สิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ัน

หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ี

สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละคร

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – วดัซมับาวงั – วดัเจ้าแมก่วนอิม – 

เมอร์ไลออน 

วนัท่ี 2.  วดัเซียน จู่ กง – วดัตนัสิชงซู – วดัเย่ียไห่ชิง – วดัเจ้าแมก่วนอิมท้งฮดุโจว – วดัเทียนฮกเก๋ง – ช้อปปิง้ท่ีถนนออร์ชาร์ด 

วนัท่ี 3.  วดัพระเขีย้วแก้ว – วดัศรีมาริอมัมนั  – JEWEL – สิงคโปร์ (สนามบินซางฮี)– กรุงเทพฯ (สนามบิสวุรรณภมิู)  (SQ978 : 

18.45-20.15) 



เอสพลานาด” โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน 

คํ่า 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

Carpenter 29 Restaurant 

ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ เช่น ออร์เดิร์ฟ 5 อย่าง , ซุปหูฉลามเนือ้ปู , ไก่ย่างสไตล์สิงคโปร์ , 

กุ้งทอดไข่แดงเคม็ และอาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ท่ีพัก นําคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม HARD ROCK HOTEL หรือเทียบเท่า ท่ี Resorts World Sentosa ซึ่งเป็นรี

สอร์ตแบบครบวงจร ท่ีได้รับรางวัล TTG TRAVEL AWARDS 2019  

ASIA PACIFIC’S BEST INTEGRATED RESORT เป็นปี ท่ี  9 ติดต่อกัน จาก TTG.  Resorts World 

Sentosa เป็นศูนย์รวมความบันเทิงอย่างครบครับ โดยเป็นท่ีตัง้ของ 6 โรงแรมระดับ 5 ดาว คาสิโน 

ร้านค้าร้านอาหารมากกว่า 60 ร้าน รวมถึงสวนสนุกระดับโลกอย่าง Universal Studios Singapore, 

S.E.A. Aquarium, และ Adventure Cove Waterpark. 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่2 
วดัเซียน จู่  กง – วดัตนัสชิงซู – วดัเยี่ยไห่ชิง – วดัเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจว – วดัเทยีนฮกเก๋ง 

ช้อปป้ิงที่ถนนออร์ชาร์ด 
 

เช้า 
 

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดเซียนจู่กง วดัจีนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุในโลก สร้างขึน้โดยพ่อค้าชาวจีนเพ่ือถวายแดเ่ทพเจ้า

ตัว่แป๊ะกงซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ นอกเหนือจากการมากราบไหว้บูชาเพ่ือโชคลาภและความเป็นสิริมงคล

แล้ว คนสิงคโปร์ก็นิยมมาขอพรให้ท่านเทพเจ้าช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากศตัรูหรือภยัอนัตรายอีกด้วย วัด

ตันสิชงซู วัดฮกเกีย้นโบราณ ซึ่งสร้างอยู่ในบริเวณท่ีถือว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ ยมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

นกัท่องเท่ียวสามารถมาชมความงดงามของวดันี ้ท่ีมีความโดดเดน่ด้านการตกแต่งด้วยรูปปัน้สตัว์มงคลต่างๆ 

รอบบริเวณวดั จดุพิเศษอีกจดุหนึ่งของวดันี ้ได้แก่ บ่อนํา้ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ภายในบริเวณวดั ซึ่งนกัท่องเท่ียวจะนิยม

แวะเวียนมาขอพรเก่ียวกบัโชคลาภกนัท่ีบ่อนํา้แห่งนีอี้กด้วย นําท่านเดินทางตอ่ไปยงั วัดเยี่ยไห่ซงิ วดัลทัธิเตา๋ท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุในสิงคโปร์ ใครท่ีอยากสมหวงัเร่ืองความรัก ก็ขอเชิญชวนให้ไปไหว้เทพเจ้า ‘Elder of Moon’ โดยให้

นําด้ายสีแดงไปคล้องไว้ท่ีองค์เทพเจ้าและขอพรเร่ืองความรัก ซึ่งผู้ ท่ีมากราบไหว้ต่างสมหวงักนัมากมายจนวดั

ได้รับการขนานนามวา่เป็น  “The Love Temple” เลยทีเดียว นอกจากนี ้ภายในวดัยงัมีเทพเจ้าอ่ืนๆให้ได้ทําการ

อธิฐานขอพรอีก เช่น เทพเก่ียวกบัการขอบตุร และเทพเก่ียวกบัการขอเร่ืองความสําเร็จในด้านการศกึษา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee ต้นตาํรับร้านข้าวมันไก่ช่ือดังในสิงคโปร์  

ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ ไก่ต้มเนือ้นุ่มพร้อมนํา้จิม้สูตรดัง้เดมิ, ซ่ีโครงหมูอบ, เนือ้ปลาผัดขงิ

ต้นหอม และอ่ืนๆ  

   

 

 

 

 

 

 

วัดเจ้าแม่กวนอมิท้งฮุดโจว วดัท่ีชาวสิงคโปร์และนกัทอ่งเท่ียวนบัถือและมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก ในทกุๆ วนัจะมี

ผู้คนมากราบไหว้ขอพรกนัอย่างเน่ืองแน่นความเช่ืออนัศกัดิ์สิทธ์ิในองค์เจ้าแมก่วนอิมนัน้ก็มาจากคนท่ีมาไหว้ขอ

พรแล้วมกัจะประสบความสําเร็จ นอกจากนีผู้้คนยังนิยมมาขอพรเพ่ือให้มีสขุภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวอีก

ด้วย และส่ิงสําคญัท่ีพลาดไมไ่ด้ คือการเส่ียงเซียมซี เพราะชาวสิงคโปร์เช่ือกนัว่าเซียมซีท่ีน่ีแมน่มากท่ีสดุ อยาก

รู้วา่แมน่แคไ่หน ต้องไปลองกนัด้วยตวัเอง 
 

วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) อีกหนึ่งวดัจีนท่ีมีจุดประสงค์หลกัในการสร้างเพ่ือบูชาเจ้าแม่

แห่งท้องทะเล หรืออีกช่ือหนึ่งว่าเจ้าแม่ทับทิม (Ma Zu) ซึ่งถือเป็นวัดท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

สิงคโปร์ ด้วยลวดลายและฝีมือการแกะสลกัท่ีประณีตบรรจง โดยเฉพาะรูปปัน้มงักรบนหลงัคาท่ีเห็นโดดเดน่เป็น

สง่า จุดเด่นอีกอย่างท่ีน่าสนใจคือ วดันีเ้ป็นวดัเดียวในสิงคโปร์ท่ีทําการก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปแูม้แตต่วัเดียว ใน

สว่นของวดันีน้ัน้คนส่วนใหญ่จะเน้นขอพรเก่ียวกับเร่ืองของความสงบสขุ ชีวิตคู่ท่ียั่งยืนและราบร่ืน โดยเฉพาะ



ใครท่ีต้องการขอพรเร่ืองบตุรหรือความรักนัน้ ห้ามพลาดการไปขอพรตอ่เจ้าแมแ่ห่งท้องทะเลเดด็ขาด 
 

นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้นําและสินค้าหลากหลาย 

อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซ็นเตอร์เป็นต้น ให้

ท่านช้อปปิง้สินค้ามากมายจากทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้นําตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 

ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Jumbo Seafood Restaurant 

ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ ปูผัดซอสพริก, กระดูกหมูกาแฟ, ข้าวผัดซีฟู้ดสไตล์สิงคโปร์,  

กุ้งทอดซีเรียล และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

ท่ีพัก นําคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม HARD ROCK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่3 
วัดพระเขีย้วแก้ว – วัดศรีมาริอัมมัน – JEWEL – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)  กรุงเทพฯ

(สนามบิสุวรรณภมิู) (SQ978 : 18.45-20.15) 
 

เช้า 
 

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)  

สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า 

วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถัง 

วางศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี  1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 

ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระ

เขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิม

และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple)  

วดัฮินดท่ีูเก่าแก่ท่ีสดุในสิงคโปร์แห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ืออทิุศถวายใหแด่พระศรีมาริอมัมนัหรือพระแมอ่มุาเทวีผู้ เป็น

เทวีแห่งอํานาจและสนัติสขุ ซึ่งชาวฮินดใูนประเทศสิงคโปร์เช่ือกนัวา่สามารถช่วยปกปักษ์รักษาผู้คนให้พ้นจาก

โรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ นอกจากนีน้กัท่องเท่ียวยังได้ช่ืนชมกับสถาปัตยกรรมท่ีงดงามโดดเดน่ โดยเฉพาะซุ้มประตท่ีู

ถกูประดบัด้วยรูปเทวดาแกะสลกัเป็นจํานวนมาก ย่ิงไปกวา่นัน้ผู้ ท่ีมาเยือนในเดือนตลุาคม หรือพฤศจิกายน ก็

จะได้เห็นพิธีลยุไฟซึ่งจดัขึน้เป็นประจําทกุปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Yum Cha Restaurant (ติ่มซาํ) 

ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ ขนมจีบกุ้ง, ขนมจีบหอยเชลล์, ขนมพายถ่ัวแดงกล้วย และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

บ่าย 

 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน หลงัจากเช็คอิน 

โหลดสมัภาระเรียบร้อยอิสระให้ท่านได้พักผอ่นชมบรรยากาศ 

“Jewel Changi Airport” มีพืน้ ท่ีครอบคลุมกว่า 135,700 

ตารางเมตร เป็นอาคารโดมแก้วขนาด 10 ชัน้ เป็นแหล่งรวม

ร้านค้าชัน้นําของสิงคโปร์และระดบัโลกตลอดจนร้านอาหาร

และร้านกาแฟช่ือดังจากทั่วมมุโลก ท่ีมีต้นไม้และต้นปาล์ม 

พร้อมด้วยพุ่มไม้ใหญ่น้อย ไฮไลท์ของอาคารแห่งนีค้ือ นํา้ตก

ในร่มท่ีสงูถึง 40 เมตร ถือเป็นนํา้ตกในร่มท่ีสงูท่ีสดุในโลก ความพิเศษของนํา้ตกแห่งนีค้ือ ในช่วงคํ่า จะมีการ

แสดงแสงสีเสียงประกอบการยิงเลเซอร์บนมา่นนํา้ตก 

18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ978 

20.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

เง่ือนไข 
 

**โปรแกรม เมนอูาหาร และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุ

วิสยัต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทาง

เป็นสําคญั*** 

**รูปในรายการใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านัน้**  

***หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
 

สําหรับผู้ เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปตา่งประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

1. ชาํระเต็มจาํนวนทันที หลังจากยืนยันการจอง 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชาํระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม 
 

 

 

อัตราค่าบริการ :   Exclusive Trip สิงคโปร์ มหาบุญบารมี ไหว้พระ 9 วัด  

กับซินแส เป็นหน่ึง  3 วัน 2 คืน บิน SQ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัท่ี 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 36,888.- 10,000. - 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋ วเคร่ืองบิน*** 



กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ  

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 30 กิโลกรัม 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

- 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, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

8.  คา่ทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ไทย 
 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1.  คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 


