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GARDEN BY THE BAY | ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ | ลอ่งเรอื Bumboat | ชอ้ปป้ิง ถนน

ออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ และ บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa สตูรสิงคโปร ์| พกัดี โรงแรม

ระดบั 4 ดาว* FREE WIFI | มีอาหารบนเครือ่ง ทัง้ขาไป -กลบั 

 
 

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 14,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ–สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี (SQ973 : 09.45-13.15) 
GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน้ Super Tree)–ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)–มารี
น่าเบยแ์ซนส ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
 หลงัจากนัน้น าทุกท่าน ท่านเดินทางสู ่แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ลา่สดุบนเกาะสิงคโปร ์การเ์ด้นบายเดอะเบย ์

“GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้่านไดช้มการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปรใ์หท้่านไดช่ื้นชมกับต้นไม้
นานาพันธุ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปรน์อกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไว้
ส  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์

ส าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงัมีโซนของโดมจดัสวน
จะแบ่งเป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึ่งแบง่โดยอุณหภมิูท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และ 
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ 
Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนัน้เขา้สู่ท่าเรือคลารก์คีย ์“Clarke Quay”สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของชาวสิงคโปร ์น าทา่นลอ่งเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทศันียภาพของแม่น า้สงิคโปร์
และวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแม่น  า้ใจกลางสงิคโปร ์

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ–สงิคโปร(์สนามบนิซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY (รวมคา่ขึน้ Super 
Tree) – ลอ่งเรือ Bumboat (รวมคา่ลอ่งเรือ) – มารีน่าเบยแ์ซนส ์ 

วนัท่ี 2.  Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) 
วนัท่ี 3.  อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน ์– ชมวดัพระเขีย้ว

แกว้ – ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอย – ชอ้ปปิง้ท่ีถนนออรช์ารด์ – สงิคโปร(์สนามบนิซางฮี)–
กรุงเทพฯ(สนามบิสวุรรณภมู)ิ (SQ978 :18.45-20.15) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระท่านท่ี “มารีนา่เบยแ์ซนส”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสทูกว่า 2,561 

หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Parkตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขึน้ 23เหรยีญ ประมาณ 
600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟา้ท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน
ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยงัมี “มารนีา่เบยแ์ซนสค์าสิโน”ท่ีตัง้อยูใ่นตวัอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม 
จดัวา่เป็นคาสโินท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึ่งนกัทอ่งเท่ียวสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค็แจ๊ค บาคา
รา่ และไฮโล และตูพ้นนัหยอดเหรยีญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต ่ากวา่ 21 ปี การแต่งกาย 
สภุาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ส  าหรบันกัช้อปป้ิงทัง้หลาย
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, 
Cartier 
ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 

Show การแสดงนี ้ จัดขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่ งหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina   

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที2่ Universal Studios Singaporeเตม็วัน (รวมค่าเข้า) 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลน่ก่ี
รอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี 
คาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเครื่องเลน่ใหม่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชรค็และเจา้หญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภยัชมสตัวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เรื่อง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี เสยีง จรงิ ท่านจะ
ต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิง
ของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ 
มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยูนิเวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเขา้เสี่ยงโชคในคาสิโน 
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเขา้ชมความ
อลงัการระดบัชาติท่ีไดร้บัอนญุาตจากรฐับาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกับเกมสต์่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อต
แมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้ง
แสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชุด
สภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ี
ระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 
ชั่วโมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสดุในโลกกับ 
Marine Life Park  (ไม่รวมคา่เขา้ 38 SGD)***จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้ก
ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้  า้สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธุ ์รวบรวม
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สตัวน์  า้กว่า 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้  าลองความอุดมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ 
ทั่วโลก 

 
 ** ในกรณีท่ีทา่นสละสทิธ์ิไม่เขา้ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ สงิคโปร ์ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไม่คืนเงินใดๆทัง้สิน้ ** 
 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที3่ 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House–เมอรไ์ลออน–โรงละครเอสพลานาด–น า้พุแหง่
ความม่ังค่ัง–ไชน่าทาวน–์ชมวัดพระเขีย้วแก้ว-ช้อปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์–สิงคโปร(์สนามบนิ
ซางฮ)ี–กรุงเทพฯ(สนามบสุิวรรณภูม)ิ (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ินซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบ
รฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร ์ผ่านชม 
อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์
โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรง
ละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความมั่ งคั่ ง 
Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า
ความส าเรจ็ชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุ
ของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี น าทา่น
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เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ ้น เพื่ อ เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์งั วาง
ศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 
1,500 ลา้นบาท) ชั้นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 
เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้ันก็เป็นวดัแขก
ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี์ ถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ให้
ทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟา้ ขนมขบเคีย้ว 
ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ978 
20.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 13,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 06-08 ธ.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 08-10 ธ.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 15,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 20-22 ธ.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 27-29 ธ.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 18,999.- 7,000.- 

วนัท่ี 28-30 ธ.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 18,999.- 7,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 20,999.- 7,000.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 20,999.- 7,000.- 
***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 
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เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินมฉิะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
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เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่าประกนัวนิาศภัย
เครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 


