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 ชมโรงแรมสดุหร ูมารนีา เบย ์แซนด ์ทีม่สีวนลอยฟ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 ชมโชวน์ ้าพ ุแสง ส ีเสยีง “Wonder Full Light” สดุอลังการทีอ่า่วมารน่ีา 

 สมัผัสน า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of Wealth ทีเ่ชือ่กนัวา่จะพบกบัโชคลาภ 

 เขา้ชมสวนพฤกษศาสตรส์ดุอลังการของสงิคโปร ์“GARDEN BY THE BAY” (รวมคา่เขา้โดม) 

 สนุกเต็มวันทีย่นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ กบัเครือ่งเลน่แบบไมจ่ ากดัรอบ 

 ชมความน่ารักของนกนานาชนดิทีส่วนนกจรูง่ (รวมคา่เขา้) และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบันกฟลามงิโก ้

 ชมภาพยนตร ์4 มติ,ิ เมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร,์ ชมโชว ์“Wings of Time” ทีเ่กาะเซน็โตซา่ 

 ลอ่งเรอืบ ัม้โบท๊ชมแมน่ ้าสงิคโปร ์สมัผัสชวีติความเป็นอยูร่มิสองฝ่ัง  

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออนหรอืสงิโตพน่น า้ สญัลักษณ์ของสงิคโปร ์

 ชมวถิชีวีติของชาวจนียา่นไชนา่ทาวน ์พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ณ วัดพระเขีย้วแกว้ 

 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่รสชาดตน้ต ารบัสงิคโปร์-์บกักุด้เต ๋รา้นSong Fa สตูรสงิคโปร ์

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ารด์  

 

 

 

สงิคโปร ์ครบสตูร 
4วนั 3คนื   

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
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ก าหนดการเดนิทาง :       

วนัที ่29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60      25,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60    25,900.- 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60    25,900.-                    
 

 

1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– ซนัเทคซติี ้– การเ์ดน้บายเดอะเบย ์–  

มารนีาเบยแ์ซนด ์– ลอ่งเรอืบั๊มโบท๊ 

2. สนุกเต็มวนักบั – ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

3. สวนนกจรู่ง – เกาะเซ็นโตซา่ – เมอรไ์ลออนทาวเวอร ์–  

ภาพยนตร ์4 มติ ิ– ชมโชว ์“Wings of Time” @เซ็นโตซา่ 

4. เมอรไ์ลออ้น – ไชน่าทาวน ์– สกัการะเจา้แมก่วนอมิ 

อสิระชอ้ปปิงถนนออรช์ารด์ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) – การเ์ดน้บายเดอะเบย ์(รวมคา่เขา้) –  

                มารนีาเบยแ์ซนด ์– ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊ (รวมคา่ลอ่งเรอื) 

05.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2 

เคานเ์ตอรแ์อรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

07.05 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD359  

10.25 น. ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่Suntec City ชมกลุม่อาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ตามศาสตรฮ์วงจุย้ สัมผัส

น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง “Fountain of Wealth” น ้าพุทีสู่งทีสุ่ดในโลก ลอ้มไปดว้ยตกึสูง 5 

ตกึ ว่ากันว่าสัมผัสแลว้จะพบกับโชคลาภ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่

ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การเ์ดน้บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY” ใหท้่านได ้

ชมการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์และชืน่ชมความงามของตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของMarina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาตสิงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี
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ความสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบและยัง

มโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี ้

Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยัง

มีสวนธีมต่าง ๆ ใหเ้ดินชม (รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 

เหรยีญ ประมาณ 720บาท) น าท่านเยีย่มชม “มารนีา่ เบย ์แซนด”์  รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุ

ในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท์ คือ 

The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ั้นที่  57  ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น  23เหรียญ 

ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย 

พารค์นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มพีื้นที่กวา้งขวางกว่า 12,400  ตร.ม. 

และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไม ้

ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และ

ยังม ี“มารนี่าเบยแ์ซนด ์คาสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัว

โรงแรมจัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลและตูพ้นันหยอดเหรยีญ 

(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่านทีจ่ะเขา้สถานคาสโินตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การแตง่กายสุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ 

สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคาร

มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier จากนัน้เขา้สูท่่าเรอืคลารก์คยี ์

“Clarke Quay” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ น าท่านล่องเรือบั๊ มโบ๊ท 

“Bumboat” (รวมค่าล่องเรอืแลว้) ชมทัศนียภาพของแม่น ้าสงิคโปร์และวถิีชวีติความ

เป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ ้าใจกลางสงิคโปร ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง   สนกุสนานเต็มวนัใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 

09:00 – 18:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปรใ์นพืน้ที ่49 

เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 
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หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาว ทีห่ลากหลายรปูแบบมทีัง้ยงัมคีาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 

ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D 

Battle และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุใน

โลก  

2) Far Far Away Castle ปราสาทแหง่วรีบรุษุเชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืน

ทา่นก าลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดง

จรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัว์

โลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟ

เฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นไดส้นกุอยา่งเต็มที)่*** 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและใน

สว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center  หลังจากความสนุกสนาน

จบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ขอเชญิท่านเดนิเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย เชน่ ตัวการต์นู ของฝากทีร่ะลกึ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม   สวนนกจรูง่ (รวมคา่เขา้) – เกาะเซ็นโตซา่ – ชมโชว ์“Wings of Time”  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนนกจรูง (Jurong Bird Park (รวมคา่เขา้)) เป็นสวนสตัวใ์นแบบ

สวนนกขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่วม 126 ไร ่(202,000 ตารางเมตร) และมนีกกวา่ 5,000 

ชนดิ จากภมูภิาคตา่ง ๆ เชน่ เอเชยีอาคเนย ์แอฟรกิา ออสเตรเลยี และอเมรกิาใต ้ชมนก

เพนกวนิทีเ่ลน่สนุกสนานในสิง่แวดลอ้มเหมอืนขัว้โลกเหนอื จากนัน้ชมการแสดงของนก

เหยีย่ว (Fuji World of Hawks show)  

 

และชมการแสดงของนกแสนรูม้ากมาย หลังจากนัน้น าทา่นน ัง่รถราง Monorail รอบๆ สวน
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นกและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบันกฟลามงิโก ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน   

บา่ย 

 

จากนัน้น าทา่นขา้มสูเ่กาะเซ็นโตซา่ ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพความงามบนเกาะเซน็โตซา่ 

พรอ้มเก็บรปูภาพคูอ่นัสวยงามเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร ์น าทา่นชมโรงภาพ 

ยนตร ์ 4 มติ ิ เสน่หใ์หมใ่นเกาะเซน็โตซา่ ทา่นจะรูส้กึเหมอืนเป็นดาราดว้ยเทคนคิการฉาย

ภาพยนตรแ์บบ 3 มติ ิสเปเชยีลเอฟเฟ็ค 4 มติ ิท าใหค้ณุตอ้งคอยหลบลกูกระสนุและกระโดด

หนา้ผาราวกบัคณุอยูใ่นเหตกุารณ์บนแผน่ฟิลม์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า   

 หลังอาหารใหท้า่น น าทา่นชมโชว ์“Wings of Time’’ อนเิมชัน่โชวม์า่นน ้าแสงเลเซอร ์

ประกอบตัวการต์นู Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจรงิกบัโลกของจนิตนาการที่

สวยสดงดงามและยิง่ใหญต่ระการตาทีน่ีต่ัวการต์นูทกุตัวมชีวิติและพรอ้มจะพาคณุโบยบนิไป

ในดนิแดนทีส่วยงามทีเ่ต็มไปดว้ยมติรภาพและความชว่ยเหลอืทีจ่ะท าใหป้ระทับใจไปตราบ

นานเทา่นาน 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่      เมอรไ์ลออน – ไชนา่ทาวน ์– อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอรไ์ลออนพารค์ (Merlion Park ) ชมเมอรไ์ลออนหรอืสงิโตเงอืก 

สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ผา่นชมโรงละครเอสพลานาด ทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้ง

เหมอืนทเุรยีนขนาดยกัษ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานขนาดใหญ่ ๆ มากมายและตกึ

ระฟ้าอกีมากมายทีเ่ป็นสญัลักษณ์ถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิอยา่งมากของสงิคโปร ์น าทา่น

ผา่นชมยา่นลติเต ิล้อนิเดยีศนูยก์ลางของชมุชนชาวอนิเดยีในสงิคโปรถ์นนทีเ่ต็มไปดว้ย

กลิน่เครือ่งเทศสายนีม้เีครือ่งเพชรพลอยสไตลอ์นิเดยี มาลัยดอกมะลแิละผา้ไหมสา่หรเีป็น

จ านวนมาก เริม่ตัง้แตเ่ท็กกา้เซน็เตอร ์(Tekka Centre) และลติเติล้อนิเดยีอาเคด (Little 

India Arcade) ทีก่วา้งใหญ ่ไปจนถงึรา้นคา้ขนาดเล็ก น าทา่นสูย่า่นไชนา่ทาวน ์เพือ่สมัผัส

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในประเทศสงิคโปร ์และใหท้า่นไดส้กัการะเจา้แมก่วนอมิ

ศักดิส์ทิธิท์ีค่นสงิคโปรนั์บถอือยา่งมากและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมตา่งๆและเครือ่งยาจนีทีม่ี

มากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออร์

ชารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้

แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง 
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ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ

ที ่FD350 

 

22.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ   

 

หมายเหต ุ: ราคานีไ้มม่กีระเป๋า ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
ทปิไกดว์นัละ 3 เหรยีญ , คนขบัรถวนัละ 2 เหรยีญ รวม 20 เหรยีญ 

 

ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 

วนัที ่30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60  

25,900 24,900 23,900 6,500 

 

หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) กอ่นการเดนิทาง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 

15   ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ย 

    โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 
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ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่    

   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

5. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 

เงือ่นไขการจอง : วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 

 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ
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ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 


