
 

 

รหัสทัวร  B2B1900595 
ทัวรสิงคโปร  SINGAPORE SAVE SAVE  3 วัน 2 คืน (FD) 
1. เขาชมสวนพฤกษศาสตร “GARDEN BY THE BAY” 
2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอรแซล สตูดโิอ (ไมรวมคาเขา) 
3. ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ถนนออรชารด  
4. ลิ้มรส“ขาวมันไก” รสชาติตนตํารับสิงคโปร -บักกุดเต รานSong Fa สูตรสิงคโปร 
5. พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย (FD)  เดินทาง : เมษายน-สงิหาคม 62  เร่ิมตนเพียง 10,888.- 
 กําหนดการเดนิทาง  

วันที่ 06-08 เมษายน 2562 10,888 .- 
วันที่ 14-16 เมษายน 2562 12,888 .- 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562 13,900 .- 
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 15,900 .- 
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 15,900 .- 
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 15,900 .- 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทาน/ทริป 

หัวหนาทวัรทีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –สิงคโปร - GARDEN BY THE BAY– วัดเจาแมกวนอิม 
– ยาน Clarke Quay -  มารนีา เบย แซนด 

04.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ 1 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

07.05 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ 
FD359 

10.25 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง)  
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร 
GARDEN BY THE BAYอิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบน
เกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และเปนศูนยกลางการพัฒนา
อยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ



 

 

อุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ 
Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคา
ขึ้ นลิฟต สํ าหรับ  Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 
Domes 28 SGD (700 บาท) 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho 
Temple วัด น้ี เป นวัดที่ มี ช่ื อ เสี ยงอย างมากทั้ งชาวสิ งค โปรและ
นักทองเที่ยวนับถือวาศักด์ิสิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแม
กวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ี
สรางขึ้นกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ัง
รกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม และใชเปน
ศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิด
สงครามโลก บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต
ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับ
ความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ันเลย ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ือง
ความศักด์ิสิทธิ์ หรือปาฏิหาริย 

คํ่า 

 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปากแม น้ํา
สิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือ
เกาแกทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้ง
ผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา 
ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ไมรวมคาลองเรือ 25SGD) 
จากน้ันอิสระ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง 
โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่ 57 ของ



 

 

โรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เปน
สถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารค
น้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 
12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 
ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา 
เบย แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับ
ตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทองเที่ยวสามารถเพลดิเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะ
พนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ 
รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายใน
ยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia 
กับการแสดงที่มีช่ือวา Wonderful Light Show การแสดงน้ี จัดขึ้นที่
ลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่ น่ังหันหนา
ออกทางอาว Marina 

เขาพัก 

 นําคณะเขาสูที่พกั โรงแรม Fragrance Selegie / Value 
Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort 
/ Oxford หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 2 Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวนั 
Option 2 : เลือกซื้อทัวรเสริม Universal Studios Singapore 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 Universal Studio of Singapore  

***Optional บัตรผูใหญ/เด็ก ทานละ 2,500 บาท  รวมรถตู ไป-กลับ



 

 

(นั่งไดสูงสุด 8 ทาน)ไมมีมัคคุเทศกและหัวหนาทัวรใหบริการ [ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกคาที่ จองกอนเดินทาง
เทานั้น]*** 
Universal Studio of Singapore มีทั้ งหมด 7 โซน เปดบริการ 
10:00 – 18:00 น.(เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
สิงคโปร ในพื้นที่ 49เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียว
ชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหองพกั 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 
ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
ต้ังอยูที่โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเคร่ืองเลนใหม  ลาสุด Transformers The Ride : The 
Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเลนรถไฟ
เหาะตีลงัการางคูที่สูงที่สุดในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟ
โอนา  
3) Madagascar A Crate Adventureเปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว
ตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการ
แสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง 
จริง ทานจะต่ืนเตนประทับใจไมรูลืมมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนา
แหงมัมมี ่
6 )  Jurassic Park Rapids Adventure ผ จ ญ ภั ย ใ น ดิ น แ ด น
ไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป 
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด 
วอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง 
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ทั้งในสวนของยู
นิเวอรแซลและในสวนของ Festive Walk, New York Town, Food 
Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ทานสามารถเขาเส่ียงโชคใน



 

 

คาสิโน โดยคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาล
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย อิสระกับเกมสตาง ๆ อาทิ
เชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมี
อายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรี
ใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)หรือ อิสระชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนาน
จบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน Festival Walk ที่ เปด
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 
 

เขาพัก 
 นําคณะเขาสูที่พกั โรงแรม Fragrance Selegie / Value 

Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort / 
Oxford หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 
เมอรไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชนาทาวน – วัด
พระเขี้ยวแกว – ศนูยสมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงาน
เครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระชอปปم�งออรชารด – กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกด
ทองถิ่นซ่ึงลอมรอบ 
ดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา 
“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  
ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน 
ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึง



 

 

 
 
 
 
 
 

 

สิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมี
ฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
คลายหนามทุเรียน นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of 
Wealth แหงเมืองสิงคโปรต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มา
จากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมูตึกซันเทคสรางขึ้นโดย
นักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง 
โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดี
และ ร่ํารวยตลอดป นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม
สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการ
กอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1,500 ลานบาท) 
ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑและ
หองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ให
ทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม
การตกแตงที่สวยงาม 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคาพื้นเมือง
ตางๆของทองถิ่น ที่มีช่ือเสียง และเปนที่นิยมอยางมากในประเทศสิงคโปร 
หลังจากน้ันนําทานชม โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอยที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของสิงคโปร ในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับ อาทิเชน แหวน สรอย
ขอมือ สรอยคอ และเคร่ืองประดับตางๆอีกมากมาย เพื่อนําเปนของฝาก
แกคนที่ทานรัก (รายการน้ี สําหรับกรุปที่เดินทางชวง มกราคม 2562 
เปนตนไป) 
         นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคา
พื้นเมืองตางๆของทองถิ่น ที่มี ช่ือเสียง และเปนที่ นิยมอยางมากใน
ประเทศสิงคโปร หลังจากน้ันนําทานชม โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย
ที่มีช่ือเสียงที่สุดของสิงคโปร ในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับ อาทิเชน 



 

 

แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ และเคร่ืองประดับตางๆอีกมากมาย เพื่อนํา
เปนของฝากแกคนที่ทานรัก (รายการน้ี สําหรับกรุปที่ เดินทางชวง 
มกราคม 2562 เปนตนไป) 

กลางวัน ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
บาย 

 
นําท านสูย านธุรกิจใจกลางสิงค โปรที่  ถนนออรชารด  ศูนยรวม
หางสรรพสินคาช้ันนําและสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, โร
บินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตากาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอร
เปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจากทั่วโลก ไมวาจะเปนเสื้อผาแบ
รนดเนมช้ันนําตาง ๆ เคร่ืองใชไฟฟ�า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของที่ระลึก 
ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยโดยสายการบิน
แอรเอเชีย  เที่ยวบินที่ FD350 

22.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรม : SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินแอรเอเชีย (FD) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็ก 2- 12 
ป(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็ก 2- 12 
ป 

(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

11-13 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 6,400.- 
18-20 พฤษภาคม2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 7,400.- 
27-29 กรกฎาคม2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 7,400.- 
10-12 สิงหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 7,400.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 3,000 ราคาน้ีรวม

รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ*** 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทาน/ทรปิ 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ
เหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอน
ทําการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมอีายุไม
ต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 10,000 บาท

พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลงัจากทาํการจองแลว 
2. การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบินมฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ

 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ เกบ็คาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน

แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ
จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคอืคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ คืนคาทวัรหรอืมัดจาํให แตทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมอืงนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกบัทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร

ขางตน 
กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ันประหยดัเปนช้ันธรุกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัรขางตน 
4.  เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นกสกูต 20 กิโลกรัม / 

แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 
ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีม่ี
การเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 

7.  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซัก

รีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทปิมคัคุเทศกและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน 
 


