
 

 

รหัสทัวร GQH1901738 

ทัวรสิงคโปร ราคาประหยัด 3 วัน 2 คืน (SQ) 
เขาชมสวนพฤกษศาสตร “GARDEN BY THE BAY” 
สนุกเต็มวันกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขา) 
ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ถนนออรชารด 
ลิ้มรสขาวมันไก และ บักกุดเต ราน Song Fa สูตรสิงคโปร 
พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 
09.45-13.15) - GARDEN BY THE BAY– วัดเจาแมกวนอิม – ยาน 
Clarke Quay -  มารีนา เบย แซนด 

07.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอร
ไลน  ประตู 5 เคานเตอร K โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ 
SQ973 

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

 จากนั ้นนําทานเดินทางสู   แหลงทองเที ่ยวแหงใหมล าสุดบนเกาะสิงคโปร 
GARDEN BY THE BAYอิสระใหทานไดชมการจัดสวนที ่ใหญที ่สุดบนเกาะ
สิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
แหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร 
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน 
มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 
Domes 28 SGD (700 บาท) 
นําทานเดินทางสู  วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดนี ้เปนวัดที ่มีชื ่อเสียงอยางมากทั ้งชาวสิงคโปรและนักทองเที ่ยวนับถือวา
ศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว
ขอพรแลวประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สรางขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 
1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแม
กวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื ่องราวตาง ๆ 
จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแหงนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต
ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงนี้กลับไมไดรับความ
เสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทําใหหลายคนเชื่อวาเปนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ 
หรือปาฏิหาริย 



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
 นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ ้าสิงคโปร มี

ประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือเกาแกทุกวันนี้ “คลารก
คีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน 
โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน (ไมรวมคาลองเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 
650 บาท) 
จากนั้นอิสระ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา เบย 
แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท 
คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 
SGD ประมาณ 600 บาท) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารท้ัง 
3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที ่สุดในโลก มีพื้นที่
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บน
สวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดบัอีก 650 
ตน มีร านอาหารที ่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย 
แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัด



 

 

วาเปนคาสิโนที ่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ ่งนักทองเที ่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตู
พนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว 
และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับ
นักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ
แสดงท ี ่ ม ี ช ื ่ อ ว  า  Wonderful Light Show การแสดงน ี ้  จั ด ข ึ ้ นท ี ่ ล าน 
Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที ่นั ่งหันหนาออกทางอาว 
Marina   

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

วันที่2 Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน 
Option 2 : เลือกซื้อทัวรเสริม Universal Studios Singapore 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 Universal Studio of Singapore  

***Optional บัตรผูใหญ/เด็ก ทานละ 2,500 บาท  รวมรถตู ไป-กลับ(นั่งได
ส ูงสุด 8 ทาน)ไมมีมัคคุเทศกและหัวหนาทัวร ใหบริการ [ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีจองกอนเดินทางเทาน้ัน]*** 
Universal Studio of Singapore มีทั ้งหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 
18:00 น.(เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49
เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหอง
พัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี 
คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower 



 

 

1) พบกับเครื่องเลนใหม ลาสุด Transformers The Ride : The Ultimate 
3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูง
ที่สุดในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3) Madagascar A Crate Adventureเปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ 
เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar 
4 )  Revenge of The Mummy ข ุ ดหาส5)  Water World ชมการแสดง
กิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะ
ตื่นเตนประทับใจไมรูลืมมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี ่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลา
สัตวโลกลานป 
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟ
เฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง 
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ทั้งในสวนของยูนิเวอร
แ ซ ล แล ะ ใ น ส  ว น ข อ ง  Festive Walk, New York Town, Food Court 
Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ทานสามารถเขาเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโน
แหงแรกของประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมา
เขาชมความอลังการระดับชาติที ่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตาม
กฎหมาย อิสระกับเกมสตาง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง 
ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดง
พาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขา
สั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)หรือ อิสระชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมท้ังของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลง
เรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน Festival Walk ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง 



 

 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 

 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ที่พัก น ําคณะเขาสู ท ี่ พักโรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ 

Quality Hotel /  Santa Grand Bugis /  D'resort /  Oxford ห รื อ
เทียบเทา 
 

วันที่3 

เมอรไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชนาทาวน – วัดพระ
เขี้ยวแกว – ศูนยสมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเคร่ืองประดับเพชร
พลอย - อิสระชอปปم�งออรชารด – สิงคโปร(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ
(สนามบิสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น
ซึ ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old 
Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปน
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไล
ออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออก



 

 

ทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลา
นาด” โดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน นําทานแวะชม  นํ้าพุแหง
ความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซัน
เทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทค
สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของ
เมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานนํ้าพุ และไดสัมผัสนํ้าจะพบโชคดี
และ รํ ่ารวยตลอดป นําทานเดินทางสู ยานไชนาทาวน ชม วัดพระเขี ้ยวแกว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว 
ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง 
วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 
ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1,500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใช
ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐาน
พระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็
เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคาพื้นเมืองตางๆ
ของทองถิ่น ที่มีชื่อเสียง และเปนที่นิยมอยางมากในประเทศสิงคโปร หลังจากน้ัน
นําทานชม โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร ในเรื่อง
การออกแบบเคร ื ่องประดับ อาทิเช น แหวน สร อยขอมือ สร อยคอ และ
เครื่องประดับตางๆอีกมากมาย เพื่อนําเปนของฝากแกคนที่ทานรัก (รายการน้ี 
สําหรับกรุปที่เดินทางชวง มกราคม 2562 เปนตนไป) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บาย 

 
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ัน
นําและสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซ
ตัน, ตากาชิยามา, ออรชารดชอปป งสินคา�مงเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปป�م
มากมายจากทั่วโลก ไมวาจะเปนเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟ�า 
ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนํา
ทานเดินทางสูสนามบิน 

18.45 น. 
20.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

ออกเดนิทางจากสนามบนิเพื�อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� SQ978 

อัตราคาบริการ :  SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน บิน SQ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 15-17 มิ.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 05-07 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 06-08 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 12-14 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 15-17 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 16-18 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 

วันที่ 20-22 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่  26-28 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 27-29 ก.ค. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 13,999.- 5,000.- 
วันที่ 28-30 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

วันที่ 02-04 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่03-05 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 11-13 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 17-19 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่23-25 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 24-26 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 

วันที ่30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 

วันที่ 06-08 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 07-09 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 14-16 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 

วันที่ 20-22 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 21-23 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 27-29 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที่ 28-30 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 

 

 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื ่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ ้าหนักสัมภาระรวมในตั ๋วเครื ่องบิน [นกสกู ต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  



 

 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื ่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน 


