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 เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์Universal Studio  
 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์- เมอรไ์ลออน - มารน่ีา เบย ์แซนด ์- 
ลอ่งเรอืบัม้โบทชมแมน่ ้าสงิคโปร ์ X 

  

Hotel Chancellor 
Orchard 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

2 
วัดพระเขีย้วแกว้ - สนุกสนานเต็มวันใน ยนูเิวอรแ์ซล 
สตดูโิอ - อสิระชอ้ปป้ิ - ยา่นถนนออรช์ารด์  X  

Hotel Chancellor 
Orchard  

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

3 การเ์ดน้ บาย เดอะ เบย ์- สนามบนิสงิคโปร ์- เชยีงใหม ่   
  

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

   

เครือ่ง   

1. Boeing 737-800 
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

2. Airbus A320 

ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

 

เสรฟ์ิอาหาร 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 ชมโรงแรมสดุหร ูมารนีาเบยแ์ซนส ์ศนูยร์วมรา้นคา้แบรนดเ์นม และ คาสโินสดุอลังการ 

 ลอ่งเรอืบัม้โบท๊ (รวมคา่ลอ่งเรอื) ชมแมน่ ้าสงิคโปร ์สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องคนสงิคโปร ์  

 สนุกเต็มวันกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่เขา้) 

 ชมสวนสดุอลังการของสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY (รวมคา่เขา้ Flower Dome & Cloud Forest) 

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออน หรอื สงิโตพน่น ้า สญัลักษณ์ของสงิคโปร ์

 สมัผัสวถิชีวีติของชาวจนียา่นไชน่าทาวน ์ชมพระเขีย้วแกว้  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ารด์  

 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่ รสชาตติน้ต ารับสงิคโปร ์ 

 พักโรงแรมยา่นออชารด์ แหลง่ชอ้ปป้ิง 
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วนัแรกของการเดนิทาง       

เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์- เมอรไ์ลออน - มารนีา่ เบย ์แซนด ์- ลอ่งเรอืบ ัม้โบทชมแมน่ า้

สงิคโปร ์
 

09.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิซลิคแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.20 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MI701  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.45 น. 

 

ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์น าท่าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 

 

จาก นั้นน าท่ านชมเมืองสิงคโปร์และ รับ ฟังบรรยาย

ประวัติศาสตร์จากไกด์ทอ้งถิ่นซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง  ชม ถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ผ่านชม 

อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็น

ทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ 

ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก  แวะใหท้่าน ถ่ายรูปคู่กับ 

เมอไลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ีา 

มทีัศนียภาพทีส่วยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม

คลา้ยหนามทเุรยีน 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม มารนีา่เบยแ์ซนด ์รสีอรท์หรูใหญ่

ที่สุดในสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 

2,561 หอ้ง โรงแร  มยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ตั ้งอยู่ชั ้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ 

ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่

บนอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. 

และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 

ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารนีา่เบย์

แซนสค์าสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไป

ดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี

โต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคาร่า 

และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้ม

มอีายตุ ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวม

รองเทา้แตะ)  

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
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 จากนัน้เขา้สูท่า่เรอืคลารก์คยี ์สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของ

ชาวสงิคโปร ์น า  ทา่น ลอ่งเรอืบ ัม้โบท (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) 

ชมทัศนียภาพของแม่น ้าสงิคโปร์และวถิีชวีติความเป็นอยู่

ตลอดสองฝ่ังแมน่ ้าใจกลางสงิคโปร ์

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

โรงแรม : Hotel Chancellor Orchard หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   

วดัพระเขีย้วแกว้ - สนุกสนานเต็มวนัใน ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ - อสิระชอ้ปป้ิง - ยา่น

ถนนออรช์ารด์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน  ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว  แกว้ ของพระพทุธเจา้ 

วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง 

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการ

กอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 

ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-

3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิและใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรม

การตกแตง่ทีส่วยงาม 

 จากนั้นแวะใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมสนิคา้ที่ระลกึสงิคโปร์ เช่นพวงกุญแจ ร่ม เสื้อยืด หรือจะเป็น 

น ้าหอม นาฬกิา แบรนดเ์นมที ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีMistang  
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11.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มี

ทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เลน่กีร่อบก็ได ้

ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49

เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มข  อง

ทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 

ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 

24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) พบกับ เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ใหม่  ล่ า สุ ด  Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 

Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและ  เจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ใน

ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ 

ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแหง่ความ 

บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

**(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในส่วนของยูนเิวอรแ์ซลและในสว่นของ 

Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเขา้

เสี่ยงโชคในคาสโิน โดยคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ที่ใชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดงึดูด

นักท่องเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ  อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมาย

ของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การ

แตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) 

หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนาน

จบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

 **สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium 

เป็นพพิธิภัณฑส์ัต  ว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกกับ Marine 

Life Park (ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 38 SGD)จัดอันดับให ้

เป็น อควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้กูออกแบบ

ใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้าสามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร 

รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากวา่ 100,000 

ตัว ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านสู่ย่านธุรกจิใจกลางสงิคโปร์ที่ ถนนออรช์ารด์ ศูนย์

รวมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเช่น 

เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากา

ชยิาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ เป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้

น าต่าง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

โรงแรม : Hotel Chancellor Orchard หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   

การเ์ดน้ บาย เดอะ เบย ์- เชยีงใหม ่
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทา่นเดนิทางสู ่การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์ใหท้า่นไดช้มการ

จัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบน  เกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบั ตน้ไมน้านา

พันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติ

สงิคโปร ์นอกจากนี ้ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super 

tree คู่ที่มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ 

Super tree (ไมร่วมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree ) ทีส่ามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและ

สวนโดยรอบ  และยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไม ้

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

มสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (รวมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิางฮ ี

15.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MI706 

17.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ 
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เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์Universal Studio  
3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
นอนกบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 
นอนกบั 2 
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61  25,891.- 25,891.- 25,891.- 5,000.- 

วนัที ่05 - 07 พ.ค. 61  23,191.- 23,191.- 23,191.- 5,000.- 

วนัที ่22 - 24 ม.ิย. 61 24,191.- 24,191.- 24,191.- 5,000.- 

วนัที ่27 - 29 ก.ค. 61 25,191.- 25,191.- 25,191.- 5,000.- 

วนัที ่11 - 13 ส.ค. 61 25,191.- 25,191.- 25,191.- 5,000.- 

วนัที ่28 - 30 ก.ย. 61 23,191.- 23,191.- 23,191.- 5,000.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 
(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

**ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ (ลกูคา้จองต ัว๋เอง) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2.ราคานีข้อสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้คะ่ 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทาง

เป็นส าคญั** 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  
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1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

***ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ 

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

10. ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

11. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

12. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

13. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

14. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

15. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

16. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์

, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า30ก.ก.และมากกวา่ 1 

ชิน้,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

6. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการจอง 

วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ หากในคณะ

ของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วันในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นและ/

หรอืผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่านในกรณีนี้บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด 

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า  10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วันท าการ)  

2. เนื่องจากการยืน่วซีา่เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเทีย่วควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯก าหนดและควรเตรยีม

เอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไมค่รบเพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตูฯ 

3. หากทา่นตดิธรุะหรอืไมส่ามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางไดท้างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่กรุ๊ป และ

ทา่นจะตอ้งไปด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเองทีส่ถานทตู นัน้ๆ   

4. การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วัน กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้ม ี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋วคา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ และ

ค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น

เป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทางหรอือาจออกเดนิทางแบบไมม่หีัวหนา้ทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม

อาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง

, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื

, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูก

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้

มเีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 


