
 

 

รหัสทัวร GQH1901741 

ทัวรสิงคโปร ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (3K) 
“GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) 
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (รวมคาเขา)   สวนนกจูรง (รวมคาเขา) 
ชมภาพยนตร 4 มิติ   เมอรไลออนทาวนเวอร 
ชมโชว “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซา   ชอปปم�ง ถนนออรชารด 
ลิ้มรสขาวมันไก และ บักกุดเต ราน Song Fa สูตรสิงคโปร 
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI 
มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลบั 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร(สนามบินซางฮี) )(3K512 : 09.25-
12.40) 
GARDEN BY THE BAY (รวมคาขึ้น Super Tree)–ลองเรือ Bumboat 
(รวมคาลองเรือ)–มารีนาเบยแซนส–พัก Park Avenue Hotel 

06.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเจ็ทสตารแอรเวย 
ประตู 3 เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินเจ็ทสตารแอรเวย เท่ียวบินที่ 3K512 
12.45 น. 

 
กลางวัน 

ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นํา
ทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 

 หลังจากนั้นนําทุกทาน ทานเดินทางสู แหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร 
การเดนบายเดอะเบย “GARDEN BY THE BAY’’ ใหทานไดชมการจัดสวนที่
ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุและเปนศูนยกลางการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แหงชาติสิงคโปรนอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree คูที่มีความ
สูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร 
บนยอดของ Super tree (รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree) สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะ
แบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการ ดังน้ี Flower Dome 
(ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีม
ตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28
เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากน้ันเขาสูทาเรือคลารกคีย “Clarke Quay”
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร นําทานลองเรือ “Bumboat” (รวมคา
ลองเรือแลว) ชมทัศนียภาพของแมน้ําสิงคโปรและวิถีชีวิตความเปนอยูตลอดสองฝم�ง
แมน้ําใจกลางสิงคโปร 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
 อิสระทานที่ “มารีนาเบยแซนส” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร ประกอบไปดวย

หองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky 
Parkตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) 
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนด สกาย พารค น้ีถือวา
เปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ
จัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มี
ตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The 
Sky on 57 และยังมี “มารีนาเบยแซนสคาสิโน”ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนัน
มากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบล็คแจค 
บาคารา และไฮโล และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคาร
มากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน 
ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใส
กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ) สําหรับนักชอปปم�ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier   
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ



 

 

แสดงที่มีช่ือวา Wonderful Light Show การแสดงน้ี จัดขึ้นที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina   

ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL   
 

วันที่2 Universal Studios Singaporeเต็มวัน (รวมคาเขา) 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางเขาสู Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปด
บริการ 10:00 – 18:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
สิงคโปร ในพื้นที่ 49เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของ
ทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลาย
รูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยูที่โรงแรม Crockford 
Tower  
1) พบกับเครื่องเลนใหม ลาสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D 
Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดใน
โลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3) Madagascar A Crate Adventure เปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ 
เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหง
มัมมี่  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดง
จริง แสง สี เสียง จริง ทานจะต่ืนเตนประทับใจไมรูลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตว
โลกลานป  
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟ
เฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง 
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ท้ังในสวนของยูนิเวอรแซล
และในสวนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลัง



 

 

อิสระอาหารกลางวัน ทานสามารถเขาเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแหงแรกของ
ประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเขาชมความ
อลังการระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย อิสระกับ
เกมสตาง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุ
ตํ่ากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ 
และหามสวมรองเทาแตะ) หรือ อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมายที่กาลาเรีย 
รวมท้ังของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดิน
เลนใน Festival Walk ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตว
น้ําเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park  (ไมรวมคาเขา 38 SGD)***
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สาย
พันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายใน
ไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

 
 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL 



 

 

วันที่3 สวนนกจูรง–เกาะเซ็นโตซา-4D-ชมโชว “Wings of Time” 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทานเดินทางสู สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมคาเขา)) เปนสวนสัตวใน
แบบสวนนกขนาดใหญ ตั้งอยูในพื้นที่รวม 126 ไร (202,000 ตารางเมตร) และมี
นกกวา 5,000 ชนิด จากภูมิภาคตาง ๆ เชน เอเชียอาคเนย แอฟริกา ออสเตรเลีย 
และอเมริกาใต ชมนกเพนกวินที่เลนสนุกสนานในสิ่งแวดลอมเหมือนขั้วโลกเหนือ 
จากน้ันชมการแสดงของนกเหยี่ยว (Kings of the Skies Show) และชมการ
แสดงของนกแสนรูมากมาย หลังจากน้ันนําทานน่ังรถราง Monorail รอบๆ สวนนก
และถายรูปเปนที่ระลึกกับนกฟลามิงโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
 

จากน้ันนําทานขามสูเกาะเซ็นโตซา ใหทานไดชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโต
ซา 
พรอมเก็บรูปภาพคูอันสวยงามเปนที่ระลึกกับเมอรไลออนทาวนเวอร นําทานชมโรง
ภาพ 
ยนตร 4 มิติ เสนหใหมในเกาะเซ็นโตซา ทานจะรูสึกเหมือนเปนดาราดวยเทคนิคการ
ฉายภาพยนตรแบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟค 4 มิติ ทําใหคุณตองคอยหลบลูก
กระสุนและกระโดดหนาผาราวกับคุณอยูในเหตุการณบนแผนฟลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
 หลังอาหารใหทาน นําทานชมโชว “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสง

เลเซอร ประกอบตัวการตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเปนจริงกับโลก
ของจินตนาการที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญตระการตาที่น่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและ
พรอมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความ
ชวยเหลือท่ีจะทําใหประทับใจไปตราบนานเทานาน   

ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL  
  

วันที่4 

อาคารรัฐสภาเกา Old Parliament House–เมอรไลออน–โรงละครเอสพลา
นาด–นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง–ไชนาทาวน–ชมวัดพระเขี้ยวแกว-ชอปปم�งที่ถนนออร
ชารด–สิงคโปร(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ) (3K513 
:19.20-20.35) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่นซึ่ง
ลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old 
Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาว
มารินา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลานาด” โดด
เดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งคั่ง 
Fountain of Wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค 
มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทคสรางขึ้นโดยนักธุรกิจ
ชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อ
วาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป นําทาน
เดิ นทางสู ย าน ไชน าทาวน  ชมวัดพระเขี้ ยวแกว  (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1



 

 

มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1,500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 

 
กลางวัน **(อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)** 

บาย 
 

นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ันนํา
และสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตา
กาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจากทั่ว
โลก ไมวาจะเปนเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟ�า ขนมขบเคี้ยว ของ
ฝาก ของที่ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
สนามบิน 

19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตารแอร
เวย เที่ยวบินที่ 3K513 

20.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ :  SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน 3K 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 28-31 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 23,999.- 7,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 



 

 

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
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)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

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

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 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 ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

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

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


