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 เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY” | ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมที่

ถนนออรช์ารด์  |  วดัพระเขีย้วแกว้ | เมอรไ์ลออน   | ลิม้รสขา้วมนัไก่รสชาติตน้

ต  ารบัสิงคโปร ์บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa สตูรสิงคโปร ์| มารนี่า เบย ์แซนด ์

 
 

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คนื 
เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 10,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY -  
วัดเจ้าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย ์แซนด ์(3K512 : 09.25-12.40) 

06.30 น. 
คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินเจท็สตารแ์อรเ์วย ์ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์E โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ 3K512 

12.40 น. 
ถึง สนามบนิชางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรจากนัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY อิสระให้
ทา่นไดช้มการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกับตน้ไมน้านาพนัธุ์ และเป็นศูนยก์ลางการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้งัมี
ทางเดินลอยฟา้เช่ือมตอ่กบั Super tree คู่ท่ีมีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 
บาท)  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - สงิคโปร(์สนามบนิซางฮี) - GARDEN BY THE BAY - วดัเจา้แมก่วนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารี
น่า เบย ์แซนด ์(3K512 : 09.25-12.40) 

วนัท่ี 2.  Option 1 : Free Day อิสระเท่ียวเตม็วนั 
Option 2 : เลือกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore 
วนัท่ี 3.  เมอรไ์ลออน - ซนัเทคซิตี ้(Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน ์- วดัพระเขีย้วแกว้ - ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ - โรงงาน

เครื่องประดบัเพชรพลอย - อิสระชอ้ปปิง้ออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ (3K513 :19.20-20.35) - สงิคโปร(์สนามบนิซางฮี) - กรุงเทพฯ(สนามบิ
สวุรรณภมู)ิ (3K513 :19.20-20.35) 
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น าทา่นเดินทางสู ่วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่าง
มากทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสทิธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนัน้  
มาจากคนท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี 1884 
โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร ์เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลาง
ส  าหรบัพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถู้กระเบิดโจมตีพัง
พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนีก้ลับไม่ไดร้บัความ
เสยีหายใดๆ จากระเบิดครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเรื่องความศกัด์ิสทิธ์ิ หรอืปาฏิหารยิ ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 

 

น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้สิงคโปร ์มีประวติัยาวนานมารว่ม 150 ปี 
ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวนันี ้“คลารก์คีย”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสีสนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นท่ี
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรบัเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรับ
นกัทอ่งเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25SGD) 
จากนัน้อิสระ “มารีน่า เบย ์แซนด์” รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปด้วย
หอ้งพกัและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม 
(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 
3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 
และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไม้ใหญ่ 250 ตน้ 
และไม้ประดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย ์แซนด์ส 
คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการ
พนนัทุกรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 
600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นัน
หยอดเหรยีญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย  
ส าหรบันักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซือ้สินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
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ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่ Wonderful 
Light Show การแสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทาง
อ่าว Marina 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่า   

วันที ่2:  
Option 1 : Free Day อิสระเทีย่วเตม็วัน 

Option 2 : เลือกซือ้ทวัรเ์สริม Universal Studios Singapore 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Option 1 : Free Day อิสระเต็มวนั ใหล้กูคา้ไดเ้ท่ียวและชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มท่ี 
Option 2 : Universal Studio of Singapore ***Optional บตัรผูใ้หญ่/เด็ก ทา่นละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป-กลบั(นั่งได้

สงูสดุ 8 ทา่น)ไม่มีมัคคเุทศกแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์หบ้รกิาร [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะ
ลกูคา้ท่ีจองก่อนเดินทางเทา่นัน้]*** 
Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น.(เลน่ก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) 
ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ สงิคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ
มีรีสอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower 
1 )  พ บ กั บ เค รื่ อ ง เล่ น ใ ห ม่  ล่ า สุ ด  Transformers The Ride : The Ultimate 3 D Battle แ ล ะ 
BattlestarGalacticaเครื่องเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชรค็และเจา้หญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมือนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์
เรื่อง Madagascar 



 
 
 
 
 
 

 5 SINGAPORE  SUPER SAVE  3 วนั 2 คืน BY 3K                                                                  [GQ1SIN-3K002] 

 

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรหฟ์าโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัม่ี 
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 
บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ 

 
มีอาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนิูเวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ทา่นสามารถเขา้เสี่ยงโชคในคาสโิน 
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้าเขา้ชมความ
อลงัการระดับชาติท่ีไดร้บัอนุญาตจากรฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกับเกมสต์่าง ๆ อาทิเช่น 
สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้
คาสิโนต้องแสดงพาสปอรต์และห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ 
สภุาพสตรีใส่ชุดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ)หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย 
รวมทัง้ของฝากท่ีระลกึหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดินเลน่ใน Festival Walk 
ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 
***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพื่อความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)*** 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทียบเท่า   

วันที ่3:  
เมอรไ์ลออน - ซันเทคซิตี ้(Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน ์- วัดพระเขีย้วแก้ว - ศูนย์
สมุนไพรและยาแผนโบราณ - โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปป้ิงออร์
ชารด์ - กรุงเทพฯ (3K513 :19.20-20.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่น ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวติัศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ินซึ่งลอ้มรอบ 
ดว้ย ท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้
สิงคโปร ์ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ 
ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตร ีการเตน้ร  า การแสดงตลก  
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น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้นัหนา้
ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน  
น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทค
ซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเรจ็ชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง 
ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พุ และได้
สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี  
น าท่านเดินทางสูย่่านไชนา่ทาวน ์ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง 
วางศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์
(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้ง
หนงัสอื ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกล้
กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 

 

น าทา่นเดินทางสู ่ศูนยส์มุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสนิคา้พืน้เมืองตา่งๆของทอ้งถ่ิน ท่ีมีช่ือเสยีง 
และเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในประเทศสงิคโปร ์ 
หลงัจากนัน้น าทา่นชม โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอยทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของสิงคโปร ์ในเรื่องการ
ออกแบบเครื่องประดบั อาทิเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ และเครื่องประดบัตา่งๆอีกมากมาย เพื่อน าเป็น
ของฝากแก่คนท่ีทา่นรกั (รายการนี ้ส  าหรบักรุป๊ท่ีเดินทางช่วง มกราคม 2562 เป็นตน้ไป) 

กลางวัน ***(อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)*** 

 น าทา่นสูย่า่นธุรกิจใจกลางสงิคโปรท่ี์ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟา้ ขนมขบ
เคีย้ว ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจุดนดัพบ เดินทางสูส่นามบินซางฮี 

19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 3K513 
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20.35 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสัย
ตา่งๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทาง
เป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

อัตราค่าบริการ : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน BY 3K 

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  08-10 ธ.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 4,000.- 

วนัท่ี 28-30 ธ.ค. 62 17,999.- 17,999.- 18,999.- 18,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 18,999.- 17,999.- 19,999.- 19,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,000.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,000.- 
***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

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

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถือ
วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กับ
ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ์ 20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 

กิโลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั  / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

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 


