
 

 

 
 

 
 
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วนัที ่1 

สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิชางง-ีประเทศสงิคโปร์-
การ์เดน้ส์ บาย เดอะ เบย์ –ถา่ยรุปสะพานเกลียวเฮลกิซ์-มา
รีน่า เบย์ แซนด์ส-ถา่ยรูปยา่น คลากคย์ี- ถนนชอ้ปป้ิงออร์
ชาร์ด 

   



 

 

วนัที ่2 
FREE DAY (หวัหน้าทวัร์ใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่ว
แกท่า่น) อสิระอาหารเทีย่งและค ่าเพือ่ความสะดวกในการ
ทอ่งเทีย่ว 

   

วนัที ่3 
อุโมงค์ตน้ไม-้เมอร์ไลออน พาร์ค-ไชน่าทาวน์คอม
เพล็กซ์-วดัพระเขีย้วแกว้- สนามบนิชางงี-น ้าพุจีเวล-
สนามบนิสุวรรณภูม ิ

   

 
 
 
 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิชางง-ีประเทศสงิคโปร์-การ์เดน้ส์ บาย เดอะ 
เบย์ –ถา่ยรปูสะพานเกลียวเฮลกิซ์-มารีน่า เบย์ แซนด์ส-ถา่ยรูปยา่น คลากคย์ี- 
ถนนชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด 

09.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ
บิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที ่เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอน
รบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

12.15 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ 
SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ707 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 เดนิทางถงึ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 
1 ช ั่วโมง) หลงัจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระ 
หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 เดินทางสู่  กา ร์ เด้น ส์  บาย เดอะ เบ ย์  (GARDENS BY THE BAY) 
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีต่ ัง้อยูบ่นพื้นทีก่วา่ 1 ลา้นตารางเมตรของอา่วมารี
น่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสรา้งสูงถึง 1,035 ล้านดอล
ล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคาร
สิ่งปลูกสรา้งที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยงัเป็นสญัญาลกัษณ์ของ **ไม่
รวมค่าเข้าชม**คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 
SGD/ท่าน // ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 
SGD/ทา่น // ฟลอรลั แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไมร่วมคา่เขา้ 20 
SGD/ทา่น   

 น าท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มี
รูปทรงทนัสมยัและสวยงามที่สุดสะพานหน่ึงของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าว
มาริน่าเป็นสะพานทีน่อกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนทีอ่ืน่ๆแลว้
ยงัมีความน่าสนใจต ัง้แตค่อนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กทีม่ี
ลกัษณะเป็นท่อ 2 อนัที่จะหมุนพนักนัไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่
เอาแนวคดิมากจากรูปแบบของดเีอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยงัช่วย
เรือ่งการออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย โดยสะพานมีความยาวท ัง้หมด 280 
เมตร ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟสวยงามอยา่งมาก 



 

 

 จ านัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปยงั มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) 
อาคารทีเ่ป็นแลนด์มาร์คส าคญับรเิวณอา่วมารีน่าดยพื้นทีด่า้นในประกอบไป
ดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภณัฑ์ คาสโิน และโรงภาพยนตร์ 
โดยถือเป็นอาคารทีม่ีมูลคา่ในการก่อสรา้งสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 
พนัลา้นดอลลา่ร์สงิคโปร์ หรือเกือบสองแสนลา้นบาท รวมถึงสว่นของ แซนด์
สกายพาร์ค ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็น
สระว่ายน ้ากลางแจ้งทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ด และต ัง้อยู่สูงทีสุ่ดในโลกอีกด้วย ไม่
รวมค่าขึ้นตึก อิสระชมTHE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
อสิระถา่ยรูปยา่น คลากคย์ี (CLARKE QUAY) 

 จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) 
เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงเดนิเลือกชมสินคา้ทนัสมยัทีถู่กใจ พรอ้มชมสินคา้ 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ 
บริเวณย่านช้อป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีทุ่กๆคนทีม่าสิงคโปร์ต้อง
เดินชมและซ้ือสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่า
เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร ลิ้มลองเมนู บดักุ้ดเต๋ รา้นดงั Songfa 
(มื้อที1่)  

ทีพ่กั Ibis Budget Singapore Imperial หรือเทียบเทา่ 
วนัที ่2 FREE DAY (หวัหน้าทวัร์ใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระ

อาหารเทีย่งและค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที2่) 
 หลงัจากรบัประทานเชา้ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหน้าทวัร์ให้

ค าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระอาหารเทีย่งและค ่าเพือ่ความสะดวก
ในการทอ่งเทีย่ว 

 ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่
สรา้งขึน้โดยบรษิทัเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพกิเจอร์ หน่ึงในหก
สตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งภายในสวน
สนุกนั้นไดม้ีการน าภาพยนตร์ชื่อดงัมากมายของสตูดิโอมาดดัแปลงเป็นธีม
ต่างๆ ตามเน้ือเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบนัเทิงให้กบัผู้เข้าชม 
ปัจจุบนัสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีท ัง้หมด 4 แห่งท ั่วโลก คือที่รฐั
แคลฟิอร์เนียและรฐัฟลอรดิา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่มืองโอซากา้ ประเทศ
ญี่ปุ่ น และที่ประเทศสิงคโปร์ โดยต ัง้อยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความ
บนัเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบตัรเข้าสวนสนุก
ราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  ** สวนสนุกอาจปิดให้บริการในวนั
จนัทร์ และองัคาร โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ัง้น้ีนกัท่องเที่ยวกรุณา
ตรวจสอบอีกคร ัง้กอ่นการจองทวัร์ ** 
หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วเกาะเซ็นโตซา่ สามารถทอ่งเทีย่วจุดทอ่งเทีย่ว
อืน่ๆได ้เชน่ 



 

 

- ย่านลิตเติล้อนิเดีย (Little India) หน่ึงยา่นทีม่ีสีสนัมากทีสุ่ดในสงิคโปร์ ใน
ย่านน้ีจะพบเห็นศาสนสถานหลายแห่งท ั้งวดัฮินดู วดัจีน มสัยิด และโบสถ์
ตา่งๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวฒันธรรม อิ่มท้องดว้ยอาหาร
มงัสวริตัแิบบอนิเดยีใต ้ทนัดรูีของอนิเดยีเหนือ และอาหารทอ้งถิน่ เชน่ โรตปี
ราตา และเตะห์ ตาริก (ชาชกัแบบมาเลย์) ลองชิมชาชกั หรือชานมรอ้นทีม่ี
วธิีการชงทีน่่าสนใจมาก  
- ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) 
ย่านริมน ้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการพบปะสงัสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ 
สถานทีฟ่งัดนตรีสดก็น่าสนใจไมน้่อย อาจจะเริม่ตน้ทีบ่าร์ Crazy Elephant 
ในยา่น Clarke Quay เพือ่ฟงัเพลงบลูส์ และปิดดว้ย Cuba Libre Café & 
Bar เพื่อฟังดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศลองแวะไปที่
ยา่นแอนเซียงและคลบัสตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ทีน่ี่เต็มไป
ดว้ยบาร์และรา้นอาหาร สถานทีท่ีเ่ป็นกนัเองแหง่น้ีไดร้บัความนิยมในบรรดา
กลุม่นกัดืม่หลงัเลกิงาน 
- สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ที่ติดหน่ึงใน
ชิงช้าทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก หากนั่งชิงช้าสวรรค์น้ีในยามเย็นจะไดช้มวิวทิวทศัน์
ของเมืองทีเ่ต็มดว้ยแสงไฟระยบิระยบั อีกท ัง้การแสดงแสงเลเซอร์ตระการตา
ของ มารีน่า เบย์ แซนด์ อีกดว้ย 

กลางวนั/
เย็น 

อสิระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Ibis Budget Singapore Imperial หรือเทียบเทา่ 
วนัที ่3  อุโมงค์ตน้ไม-้เมอร์ไลออน พาร์ค-ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์-วดัพระเขีย้วแกว้- 

สนามบนิชางง-ีน ้าพุจีเวล-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที3่) 
 หลงัอาหารเชา้น าทา่นไปยงั อุโมงค์ตน้ไม ้(TREE TUNNEL) ต ัง้อยูใ่นสวย

สาธารณะ ในใจกลางเมือง อวิระมาถา่ยภาพตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) สตัว์

สมมตทิีเ่ป็นสญัลกัษณ์แหง่ประเทศสงิคโปร์  
 เดนิทางสู ่ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ (CHINA TOWN COMPLEX) อีกหน่ึง

พกิดัทอ่งเทีย่วหลกัของประเทศสงิคโปร์ทีม่ีผูค้นมากมายท ัง้นกัทอ่งเทีย่วและ
คนทอ้งถิน่ ภายในมีศนูย์อาหารทีใ่หญอ่นัดบัตน้ ๆ ของประเทศสงิคโปร์ทีม่ี
รา้นอาหารใหเ้ลือกมากกวา่สองรอ้ยรา้น มีหลากหลายรา้นใหเ้ลือกรวมถงึรา้น
ระดบั มชิลนิไกด์ สงิคโปร์ ไมว่า่จะเป็นรา้น Liao Fan Hong Kong หรือที่
คนไทยรูจ้กักนัดใีนชือ่ ฮอกเกอร์ ชาน 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC 

TEMPLE) สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลาร์สงิคโปร์ หรือ
ประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบสถาปตัยกรรมและการตกแตง่ภายใน



 

 

แบบประเทศจีนในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจาก
ทเิบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ทีผ่า่นมา เป็นวดัชือ่ดงัในประเทศ
สงิคโปร์ ซึ่งมีการประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตใุนสว่นของฟนัหรือพระ
ทนต์ของพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุดของวดั ไดร้บัการออกแบบและวาง
แนวคดิโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวดั 
ประกอบกบัความชว่ยเหลือของทีป่รกึษาท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จน
กลายเป็นวดัส าคญัและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ีชือ่เสียงในปจัจุบนั ต ัง้อยูใ่นยา่น
ไชน่าทาวน์ น าทา่นชมรา้นของฝากดวิตีฟ้รี อาท ิน ้าหอม พวงกุญแจ 
ช็อกโกแลต ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีเพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
น าทา่นชม น ้าตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน ้าตกอนิดอร์ทีสู่งทีสุ่ด
ในโลก สูงถงึ 130 ฟุต ภายในยงัสรา้งสวนจดัสรรค์ไดอ้ยา่งสวยงาม และ
น ้าตกอนิดอร์อยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถือเป็นน ้าตกอนิดอร์ทีสู่งทีสุ่ดใน
โลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมุนเวียน 50,000 ลติร หรือประมาณน ้าใน
สระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ 
SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ714 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความ
ประทบัใจ 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น 

* อายไุมเ่กนิ 9 ปี 
* 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

06 - 08 ม.ค. 65  16,900 15,900 5,000 

13 - 15 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 

20 - 22 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 

27 - 29 ม.ค. 65 16,900 15,900 5,000 

03 - 05 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 

17 - 19 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 



 

 

24 - 26 ก.พ. 65 16,900 15,900 5,000 

03 - 05 มี.ค. 65 16,900 15,900 5,000 

04 - 06 มี.ค. 65 17,900 16,900 5,000 

17 - 19 มี.ค. 65 15,900 14,900 5,000 

24 - 26 มี.ค. 65 16,900 15,900 5,000 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 

บาท 
*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ 1,200 บาท/ทา่น * 

 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระเงนิคา่ม าจ าทวัร์ 8,000 บาท/ทา่น  โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ ั่งจะยืนยนัเมือ่ไดร้บั
เงนิแลว้เทา่นัน้ 
- ช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง 21 วนั  กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 
วนั หรือราคาทวัร์โปรโมชั่น ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวนเทา่นัน้  
- กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น Vaccinated 
Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้ม
เอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่น
หมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิ
วีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงือ่นไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา สว่นที่
เหลือ 50% หกั คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนเงนิท ัง้หมด 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ ทางบรษิทัคนืเงนิคา่ทวัร์โดย
หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี)  
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าต ั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็น
อืน่ๆ 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 
1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัร์ขา้งตน้ ทีน่ ั่งเป็นไป
ตามการจดัสรรของสายการบนิ 

-เน่ืองจากต ั๋วเป็นราคาโปรโมชั่นเมือ่กรุป๊คอนเฟิร์มเดนิทางและบรษิทัไดท้ าการออก
ต ั๋วแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลกิจะเป็นไปตามนโยบายความชว่ยเหลือส าหรบัเทีย่วบนิยกเลกิ ไม่
สามารถขอคนืเงนิสดได ้โดยจะคืนในรูปของเครดติเก็บในชือ่ผูโ้ดยสารนัน้ 

2. คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
3. คา่ทีพ่กั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเทา่ 

- กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
- หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า เชน่กนั  
- กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นที ่3 อาจเป็นเสรมิเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสรมิฟูกทีน่อน ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรม
นัน้ๆ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่มคัคเุทศก์น าเทีย่ว คอยดแูลตลอดการเดนิทาง 
7. ประกนัอุบตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
8. รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง เป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด  

 
อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ท าหนงัสือเดนิทาง , คา่โทรศพัท์ , 
คา่โทรศพัท์ทางไกล , คา่อนิเตอร์เนต , คา่ซกัรีด ,มนิิบารืในหอ้ง (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัร์กอ่นการใชบ้รกิาร) 
2. คา่ด าเนินการอืน่ๆ ส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้ือหนงัสือเดนิทางสญัชาตไิทย คา่ด าเนินการแจง้
เขา้-ออกประเทศ 
3. คา่อาหารพเิศษนอกเหนือจากทีร่ายการทวัร์ก าหนด และรวมถงึการรีเควสอาหารพเิศษ
ตา่งๆ เช่น อาหารเจ มงัสวริตั ิอาหารทะเล เป็นตน้ 
4. คา่บรกิารอืน่ๆเพิม่ของสายการบนิ เช่น ทีน่ ั่ง อาหาร วีลแชร์ และบรกิารเสรมิอืน่(ถา้มี) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ 1,200 บาท / ทา่น / ทรปิ (บงัคบัตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ) 
6. คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ตามสนิน้าใจของทุกทา่น ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ (ไม่
บงัคบัทปิ) 
7.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ VAT 7 % 
 



 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่
ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ท ัง้หมด  
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารข ัน้ต ่า 20 ทา่น 
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบั
ขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจาก
สาเหตตุา่งๆ 
 บรษิทัฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่
อาจแกไ้ขได ้
 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าส ั่งของเจ้าหน้าทีร่ฐั 
และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั หรือคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุ
ตา่งๆ 
 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน 
บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นั้น 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะ
ค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจาก
ราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 
 


