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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY -  วัดเจ้า

แม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (3K512 : 09.25-12.40) 

06.30 

น. 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจท็สตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดย

มีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 

น. 
ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจท็สตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 3K512 

12.40 

น. 

ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

นําท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรจากนัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ลา่สดุบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชม

การจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super 

tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์สําหรับ Super Tree 8 

SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
นําท่านเดินทางสู ่วัดเจ้าแม่กวนอมิ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากทัง้ชาว

สิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนบัถือวา่ศกัดิ์สิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัดิ์สิทธ์ิในองค์เจ้าแมก่วนอิมนัน้  มาจากคนท่ีมาไหว้ขอ

พรแล้วประสบความสําเร็จนัน่เอง วดันีส้ร้างขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้รกรากอยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) - สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY - วดัเจ้าแมก่วนอิม - ย่าน Clarke Quay 

- มารีน่า เบย์ แซนด์ (3K512 : 09.25-12.40) 

วนัท่ี 2.  Option 1 : Free Day อิสระเท่ียวเตม็วนั 

Option 2 : เลือกซือ้ทวัร์เสริม Universal Studios Singapore 

วนัท่ี 3.  เมอร์ไลออน - ซนัเทคซิตี ้(Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ - วดัพระเขีย้วแก้ว - ศนูย์สมนุไพรและยาแผนโบราณ - โรงงาน

เคร่ืองประดบัเพชรพลอย - อิสระช้อปปิง้ออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ (3K513 :19.20-20.35) - สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - กรุงเทพฯ

(สนามบิสวุรรณภมิู) (3K513 :19.20-20.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถู้กระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างย่ิงท่ีสถานท่ี

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนีก้ลบัไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นัน้เลย ทําให้หลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ือง

ความศกัดิ์สิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 

 

นําท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่นํา้สิงคโปร์ มีประวตัิยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะท่ี

เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทกุวนันี ้“คลาร์กคย์ี” ก็ยงัเต็มไปด้วยสีสนัของความหลากหลายทัง้ผู้คนท่ีผลดัเปล่ียนกนัมาเยือน 

โกดงัสินค้าถกูปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีต้อนรับนกัท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน (ไม่

รวมค่าล่องเรือ 25SGD) 

จากนัน้อิสระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้อง

สทูกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 23 

SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็น

สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บน

สวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The 

Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อา่หรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตวัโรงแรม จดัว่า

เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปด้วยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี

โต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้

พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลีกและภตัตาคารมากมาย  

สําหรับนักชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 

Prada, Burberry, Cartier 

 
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํา้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่ Wonderful Light Show 

การแสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนัง่หนัหน้าออกทางอา่ว Marina 

ท่ีพัก นําคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่า   

 
 

 



วันที่ 2:  
Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเตม็วัน 

Option 2 : เลือกซือ้ทวัร์เสริม Universal Studios Singapore 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Option 

1 : 
Free Day อิสระเตม็วนั ให้ลกูค้าได้เท่ียวและช้อปปิง้ได้เตม็ท่ี 

Option 

2 : 

Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู้ ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท  รวมรถตู้  ไป-กลับ(นั่งได้สงูสุด 8 

ท่าน)ไม่มีมคัคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีจองก่อน

เดินทางเท่านัน้]*** 

Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เล่นก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์

แซล สตดูิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 

1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ท่ี

โรงแรม Crockford Tower 

1) พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ือง

เลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก 

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง 

Madagascar 

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัิของฟาโรห์ฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมมัม่ี 

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี 

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของ

จกัรวาลอย่างแท้จริง 

 
มีอาหารให้เลือกมากมายกวา่ 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ในสว่นของยนิูเวอร์แซลและในสว่นของ Festive Walk, New 

York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเข้าเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของ

ประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทนุมหาศาลเพ่ือดงึดดูนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความอลงัการระดบัชาติท่ีได้รับอนญุาตจาก

รัฐบาลอย่างถกูต้องตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็เจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุ

ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากวา่ 21 ปี การแต่งกาย 

สภุาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชดุสภุาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือ อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม

มากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน 



Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว)*** 

ท่ีพัก นําคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่า   

วันที่ 3:  

เมอร์ไลออน - ซันเทคซิตี ้(Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขีย้วแก้ว - ศูนย์สมุนไพร

และยาแผนโบราณ - โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

(3K513 :19.20-20.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้นําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวตัิศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ินซึ่งล้อมรอบ 

ด้วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมนํ่า้สิงคโปร์ ผ่านชม 

อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ 

ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก  

 
นําท่าน ถ่ายรูปคูก่บั  เมอร์ไลออน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่ว

มาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนาม

ทเุรียน  

นําท่านแวะชม  นํา้พุแห่งความมัง่คัง่ Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้ซันเทค 

มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการ

พาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถ้าได้เดินรอบลานนํา้พ ุและได้สมัผสันํา้จะพบโชคดีและ ร่ํารวย

ตลอดปี  

นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน

พระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1

มีนาคม 2005 คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้อง

โถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้าม

ถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมและใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 

 

นําท่านเดินทางสู ่ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินค้าพืน้เมืองตา่งๆของท้องถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ี

นิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์  

หลงัจากนัน้นําท่านชม โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอยท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสิงคโปร์ ในเร่ืองการออกแบบ

เคร่ืองประดบั อาทิเชน่ แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเคร่ืองประดบัตา่งๆอีกมากมาย เพ่ือนําเป็นของฝากแก่คนท่ีท่าน

รัก (รายการนี ้สําหรับกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วง มกราคม 2562 เป็นต้นไป) 



กลางวัน ***(อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว)*** 

 นําท่านสูย่่านธรุกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้นําและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น

เตอร์พอยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิง้สินค้า

มากมายจากทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้นําตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของท่ีระลกึ ของ

เลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบิน 

 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินซางฮี 

19.20 

น. 
ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจท็สตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 3K513 

20.35 

น. 
คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน บิน 3K 

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 16-18 พ.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,000.- 

วนัท่ี  08-10 ธ.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 4,000.- 

วนัท่ี 28-30 ธ.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,000.- 

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



เงื่อนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุ

วิสยัต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนทําการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

 

หมายเหตุ 

สาํหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 

เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับ

เตรียมเอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า

ทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน

มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจําทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 



6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทํา

การเลือ่นการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระ

ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บ

ค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้อง

กระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่านํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 

30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 

กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 



 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1.  ค่าทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


