
 

 

รหัสทัวร B2B1900610 
ทัวรสิงคโปร  ครบสูตร  4 วัน 3 คืน (SQ) 
1. เขาชมสวน “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) 
2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (รวมคาเขา) 
3. ชมความนารักของนกนานาชนิดทีส่วนนกจรูง (รวมคาเขา)   
4. ชมภาพยนตร 4 มิติ, เมอรไลออนทาวนเวอร,  
    ชมโชว “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซา 
5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องช่ือ“ขาวมันไก”รสชาดตนตํารับสิงคโปร-บักกุดเต  
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

โดยสายการบินสงิคโปรแอรไลน [SQ] เดนิทาง : เมษายน-ธันวาคม 62 

เริ่มตนเพียง 27,900.- 

 กําหนดการเดนิทาง  

วันที่ 13-16 เมษายน 2562 27,900 .- 
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 27,900 .- 
วันที่ 30  ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 27,900 .- 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทวัรทีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

 

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

07.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินซางฮี  สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร
สายการบินสิงคโปร แอรไลน ประตู 5 เคานเตอร K โดยมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน 
เที่ยวบินที่ SQ973 

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

 

 

หลังจากน้ันนําทุกทาน ทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบน
เกาะสิงคโปร การ เดนบายเดอะเบย “GARDEN BY THE BAY’’ ให
ทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดช่ืนชมกับตนไม
นานาพันธุและเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหง ชาติของ 
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทาง เดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree คูที่มีความสูง



 

 

เขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 
50 เมตร บนยอดของ Super tree (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super 
Tree) สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบและยัง
มี โซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่
ตนไมตองการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud 
Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (รวมคา
เขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 
728บาท) จากน้ันเขาสูทาเรือคลารกคีย “Clarke Quay” สถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร นําทานลองเรือ “Bumboat” (รวม
คาลองเรือแลว) ชมทัศนียภาพของแม น้ําสิงคโปรและวิถี ชีวิตความ
เปนอยูตลอดสองฝم�งแมน้ําใจกลางสิงคโปร 

คํ่า 

 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
อิสระทานที่ “มารีนาเบยแซนส” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร ประกอบ
ไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The 
Sands Sky Park ต้ังอยู ช้ันที่  57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 23
เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยู
บนอาคารทั้ง 3 แซนด สกาย พารค น้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญ
ที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�า
ที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 
250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The 
Sky on 57 และยังมี “มารีนาเบยแซนสคาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกม
การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอด
เหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบล็คแจค บาคารา และไฮโล 
และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย 
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน 



 

 

ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษ
หามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ) 
สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย 
อ า ทิ  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 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  นํ าคณ ะเข าสูที่ พั ก  โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 2 สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอรแซล สตูดโิอ 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางเขาสู Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 
โซน เปดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลนไดไมจํากัดรอบ) ยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความ
เขียวชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับ
หรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 24 
ช่ัวโมง ต้ังอยูที่โรงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเค ร่ืองเลนใหม  ลาสุด  Transformers The Ride : The 
Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica เคร่ืองเลนรถไฟ
เหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟ
โอนา  
3) Madagascar A Crate Adventure เปนการน่ังเรือผจญภัยชม
สัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหา
ปริศนาแหงมัมมี่  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ือ



 

 

ดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะต่ืนเตนประทับใจไมรูลืม  
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  
      **(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการ
ทองเที่ยว)** 
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 ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรต
และหามมีอายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น 
สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ) หรือ อิสระชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความ
สนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน Festival Walk 
ที่เปดตลอด 24 ช่ัวโมง  
*** สามารถ เลื อกซื้ อ  Optional Tour S.E.A. Aquarium เป น
พิพิธภัณฑสัตวน้ําเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park  (ไม
รวมคาเขา 38 SGD) จัดอันดับใหเปน อควาเรียมใหญสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มได
กวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 
100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความ
อุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

  
 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 
  นํ าคณ ะเข าสูที่ พั ก  โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรือ



 

 

เขาพัก เทียบเทา 

วันที่ 3 สวนนกจูรง (รวมคาเขา) – เกาะเซ็นโตซา – 4D – ชมโชว “Wings 
of Time” 

เชา  บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางสู สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมคาเขา)) เปน
สวนสัตวในแบบสวนนกขนาดใหญ  ต้ั งอยู ในพื้ นที่ รวม  126 ไร  
(202,000 ตารางเมตร) และมีนกกวา 5,000 ชนิด จากภูมิภาคตาง ๆ 
เชน เอเชียอาคเนย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ชมนกเพนกวิน
ที่เลนสนุกสนานในสิ่งแวดลอมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากน้ันชมการแสดง
ของนกเหยี่ยว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนก
แสนรูมากมาย หลังจากน้ันนําทานน่ังรถราง Monorail รอบๆ สวนนก
และถายรูปเปนที่ระลึกกับนกฟลามิงโก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
จากน้ันนําทานขามสูเกาะเซ็นโตซา ใหทานไดชมทัศนียภาพความงามบน
เกาะเซ็นโตซา 
พรอมเก็บรูปภาพคูอันสวยงามเปนที่ระลึกกับเมอรไลออนทาวนเวอร นํา
ทานชมโรงภาพ 
ยนตร 4 มิติ เสนหใหมในเกาะเซ็นโตซา ทานจะรูสึกเหมือนเปนดาราดวย
เทคนิคการฉายภาพยนตรแบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟค 4 มิติ ทําใหคุณ
ตองคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหนาผาราวกับคุณอยูในเหตุการณบน
แผนฟลม 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารใหทาน นําทานชมโชว “Wings of Time’’ อนิเมช่ันโชวมาน
น้ําแสงเลเซอร ประกอบตัวการตูน Multimedia Effects ผสานโลก
ความเปนจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญตระการ
ตาที่น่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและพรอมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่
สวยงามที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความชวยเหลือที่จะทําใหประทับใจไป
ตราบนานเทานาน 



 

 

เขาพัก 
 

 

 นํ าคณ ะเข าสูที่ พั ก  โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 เมอรไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชนาทาวน – วัด
พระเขี้ยวแกว - อิสระชอปปم�งออรชารด – กรุงเทพฯ 

เชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
 
 
 
 
 

 บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
      จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตร
จากไกดทองถิ่นซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา
การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร 
ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีต
เปนที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 
การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถ ายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนา
ออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน 
“โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน 
นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of Wealth แหง
เมืองสิงคโปรต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําใน
ภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมูตึกซันเทคสรางขึ้นโดยนัก
ธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง 
โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบ
โชคดีและ ร่ํารวยตลอดป นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระ
เขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ี
สราง สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 
2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1,500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสน
พิธีช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐาน
พระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม
และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานสูย านธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด  ศูนยรวม



 

 

18.45 น. 
20.10 น. 

หางสรรพสินคาช้ันนําและสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, 
โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตากาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็น
เตอรเปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจากทั่วโลก ไมวาจะเปน
เส้ือผาแบรนดเนมช้ันนําตาง ๆ เคร่ืองใชไฟฟ�า ขนมขบเค้ียว ของฝาก 
ของที่ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางสูสนามบิน 
ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน
สิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ978 
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
โปรแกรม : สิงคโปร ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (SQ)  โดยสายการบินสงิคโปร แอรไลน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็ก 2- 12 ป
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็ก 2- 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

13-16 เมษายน 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,000.- 20,900.- 
29 ธันวาคม 2562 – 
01 มกราคม 2563 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,000.- 20,900.- 

30 ธันวาคม 2562 – 
02 มกราคม 2563 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,000.- 20,900.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 4,500 ราคาน้ีรวม

รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ*** 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 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] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
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 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน 
 

 


