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สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน Jetstar (3K) 
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            โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิชางฮ ี– GARDEN BY THE BAY – วดัเจา้

แมก่วนอมิ – ยา่นClarke Quay - มารน่ีาเบยแ์ซนส ์ 
✈ O  O หรอืเทยีบเทา่ 

2 Universal Studio of Singapore (รวมบตัร UNIVERSAL STUDIO) O X X หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ซติตีท้ัวรเ์มอไลออ้น – ยา่นลติเติล้อนิเดยี – วัดพระเขีย้วแกว้ –ยา่น

ไชน่าทาวน ์– ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์-สนามบนิชางฮ ี– สนามบนิ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

O X ✈  

 
 

ราคายงัไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ 450 บาท / ท่านตลอดทริป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ)  

วนัแรก กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วดัเจ้าแม่กวนอมิ – ย่าน Clarke Quay -  
มารีน่า เบย์ แซนด์      

06.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิช้ัน4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อ าคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Jetstar โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.25 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เทีย่วบินที ่3K512 

ไฮไลท์.....ทวัร์สบายกระเป๋า 
1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสิงคโปร์ 

2.ช้อปป้ิงจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD  

3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว 

4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ  

พเิศษ !! ลิม้รส ข้าวมนัไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋  

รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO  
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12.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระ

ให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 

นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับให้ผูท่ี้มาเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของ

อ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 

28 SGD (700 บาท)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก 

ทั้งชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนั้น  มา

จากคนท่ีมาไหวข้อพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 

โดยคนจีนท่ีอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลาง

ส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงั

พินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ได้รับความ

เสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี 

ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวนัน้ี “คลาร์กคีย”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ี

ผลดัเปล่ียนกนัมาเยือน โกดงัสินคา้ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีต้อนรับ

นกัท่องเท่ียวทั้งกลางวนัและกลางคืน   
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(ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD) จากน้ันอสิระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย ์

แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park 

ตั้งอยู่ช้ันที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ย

เรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ี

กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่าง

สวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และ

ยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็น

คาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลาย

รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โตะ๊ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บา

คาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปป้ิง

ทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 

Burberry, Cartier 

  ทีพ่กั      จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กั ORCHID HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว+++ 

วนัทีส่อง Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เทีย่วสวนสนุกเต็มวนั 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่

รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ยความ

เขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง

ยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) พบกับ เค ร่ือง เล่น ใหม่  ล่ าสุ ด  Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ  Battlestar 

Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์

เร่ือง Madagascar  
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4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่าน

จะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สัมผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 

บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้ งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ 

Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเขา้เส่ียงโชค

ในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเขา้

ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิ

เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะ

เข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน 

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมายท่ีกาลาเรีย 

รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk 

ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง  

*** สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก

กบั Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอนัดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้สามารถบรรจุน ้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธ์ุ 

รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์

ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

***(อสิระอาหารกลางวนั+เยน็ เพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่วสวนสนุก)*** 

  ทีพ่กั      จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กั ORCHID HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว+++ 
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วนัทีส่าม ซิตีท้วัร์ เมอไลอ้อน – ลติเติล้อนิเดีย -วดัพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ช็อปป้ิงถนนออร์
ชาร์ด – สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน  

         น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)                      
              สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง  
           สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมด   
         ราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี     
          ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่าน 
           ไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดิน  
           เล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

น าท่านเดินทางไปยงัยา่นลิตเติ้ลอินเดีย สัมผสับรรยากาศสีสันแห่งวฒันธรรมของชาวอินเดียตามช่ือบอก 

ใครมาย่านน้ีอาจจะนึกว่าก าลงัเท่ียวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆใน

สไตล์โคโรเนียลถูกน ามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของ

ต่างๆ ตั้งแต่เส้ือผา้ ดอกไม ้สนามแข่งมา้ ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาที 

บ่าย น าท่านอสิระช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด อยา่งจุใจ 
เทีย่ง  ***(อสิระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เทีย่วบินที ่3K513 

20.35 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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*** ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ 
จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
หมายเหตุ :  1.ส าหรับผูมี้ครรภ ์ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พร้อมใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) ก่อนการเดินทาง 

   2.ลูกคา้ ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกคร้ัง กรณีท่านถือพาสปอร์ตเดินทางเอง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 
ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 

เด็กมเีตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

19-21 / 26-28 ส.ค.60 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,900.- 
13-15 / 27-29 ต.ค.60  14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 
03-05 / 10-12 / 17-19 พ.ย.60 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่า่นละ 3,900.- 

ราคาทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก 
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4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลง
โปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวสิัยในการเดินทาง 
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหวัหนา้
ทวัร์ไทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

 
อตัรานีร้วม 

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

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 25 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]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 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. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

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

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
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5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น 

ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมดัจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ทา่นเป็นกรณีไป 
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8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มมลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

-  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

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

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าคญัส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
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เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ

, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่

อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั 

 

 

 


