
 

 

รหัสทัวร B2B1902128 
ทัวรสิงคโปร ราคาประหยัด 3 วัน 2 คืน (SQ) 
เขาชมสวนพฤกษศาสตร “GARDEN BY THE BAY”  | สนุกเต็มวันกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
(ไมรวมคาเขา) | ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ถนนออรชารด | ล้ิมรสขาวมันไก และ บักกุดเต ราน 
Song Fa สูตรสิงคโปร | พักดี โรงแรมระดับ 3 ดาว* FREE WIFI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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 ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน  
ประตู 5 เคานเตอร K โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN 

BY THE BAYอิสระใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับ
ตนไมนานาพันธุ และเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina 
Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอย
ฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ 
Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท) 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ี
เปนวัดที่มีช่ือเสียงอยางมากทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักด์ิสิทธ์ิมาก 
ความเช่ืออันศักด์ิสิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบ
ความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางข้ึนกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 1884 โดยคนจีนที่
อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม และใชเปน
ศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก 
บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ันเลย 
ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย 



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก) 
 นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติ

ยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือเกาแกทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยัง
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูก
ปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเท่ียวทั้ง
กลางวันและกลางคืน (ไมรวมคาลองเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 650 บาท) 
จากน้ันอิสระ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา เบย แซนดส 
ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The 
Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 23 SGD 
ประมาณ 600 บาท) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 
แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นท่ีกวางขวาง
กวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการ
ตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหาร
ที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีต้ังอยู
ในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวย
เกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู 
อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมี
รานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา
ย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 



 

 

Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการแสดง
ที่มีช่ือวา Wonderful Light Show การแสดงน้ี จัดข้ึนท่ีลาน Promenade หนา 
Marina Bay Sandsเปนลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina   

ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม 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(น่ังไดสูงสุด 
8 ทาน)ไมมีมัคคุเทศกและหัวหนาทัวรใหบริการ [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง และ 
สงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่จองกอนเดินทางเทาน้ัน]*** 
Universal Studio of Singapore มีท้ังหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 18:00 
น.(เลนก่ีรอบก่ีไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนที่ 49เอเคอร ใน
เกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก 1,800 หอง 
จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 
24 ช่ัวโมง ต้ังอยูที่โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเคร่ืองเลนใหม ลาสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D 
Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงท่ีสุดใน
โลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3) Madagascar A Crate Adventureเปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ 
เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรม
ผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะต่ืนเตน
ประทับใจไมรูลืมมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมม่ี 
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 ทานสามารถเขาเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแหงแรกของ
ประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเขาชมความ
อลังการระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย อิสระกับเกมส
ตาง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุต่ํากวา 
21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหาม
สวมรองเทาแตะ)หรือ อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมท้ังของ
ฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน 
Festival Walk ท่ีเปดตลอด 24 ช่ัวโมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 

 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality 

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



 

 

วันที่3 
อาคารรัฐสภาเกา Old Parliament House – เมอรไลออน – โรงละครเอสพลา
นาด – น้ําพุแหงความมั่งค่ัง– ไชนาทาวน – ชมวัดพระเข้ียวแกว – ศูนยสมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ – โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย - ชอปปم�งที่ถนนออรชารด – 
สิงคโปร(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถ่ินซ่ึง
ลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค 
ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament 
House” ซ่ึงในอดีตเปนที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ 
ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มี
ทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of 
Wealth แหงเมืองสิงคโปรต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําใน
ภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมูตึกซันเทคสรางข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึง
นับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบ
ลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป นําทานเดินทางสูยานไชนา
ทาวน ชม วัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางข้ึนเพ่ือเปนท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง 
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายใน
การกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1,500 ลานบาท) ช้ันลาง
เปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 
เปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม
และใกลกันก็เปนวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคาพ้ืนเมืองตางๆของ
ทองถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียง และเปนที่นิยมอยางมากในประเทศสิงคโปร หลังจากน้ันนําทาน
ชม โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอยที่มีช่ือเสียงที่สุดของสิงคโปร ในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ อาทิเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ และเครื่องประดับตางๆ
อีกมากมาย เพ่ือนําเปนของฝากแกคนที่ทานรัก (รายการน้ี สําหรับกรุปที่เดินทางชวง 
มกราคม 2562 เปนตนไป) 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บาย 
 

นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ันนํา
และสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักก้ีพลาซา, อิเซตัน, ตา
กาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจากท่ัวโลก 
ไมวาจะเปนเส้ือผาแบรนดเนมช้ันนําตาง ๆ เคร่ืองใชไฟฟ�า ขนมขบเค้ียว ของฝาก 
ของที่ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.45 น. 
20.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

ออกเดนิทางจากสนามบนิเพื�อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� SQ978 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที ่11-13 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่16-18 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่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.- 
วันที ่24-26 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่30 ส.ค. – 01 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 
เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

ก.ย. 62 
วันที ่31 ส.ค. – 02 
ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่06-08 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่07-09 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่13-15 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่14-16 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่20-22 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่21-23 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่27-29 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
วันที ่28-30 ก.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 11,999.- 5,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 



 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนท่ีเกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

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

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
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 ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน 


