
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (ไม่รวมค่าเข้า) | มารีน่า เบย์ แซนส์ 
  สวนสนกุยนูิเวอร์แซล สตดิูโอ (ไม่รวมค่าเข้า) | ช้อปปิง้ถนนออร์ชาร์ด | เมอร์ไลอ้อนพาร์ค    
  

 
 

เชียงใหม่บนิตรง สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม – ตลุาคม 2562  

ราคาเพียง 19,888.- 



 

วันที่ 1 
สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินซางฮี MI701 (1125-1535)– Garden by the Bay –  
มารีน่า เบย์ แซนส์ -ย่าน Clarke Quay 

09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  เคาน์เตอร์สายการบินซลิค์แอร์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวก 

11.25 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินซลิค์แอร์  เท่ียวบินท่ี MI701 
15.35 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Garden by the Bay อิสระให้ทา่นได้ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืน

ชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมทีางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree คูท่ี่มีความสงู
เข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 
สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟต์ส าหรบั Super Tree 8 
SGD (208 บาท/ท่าน) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท/ท่าน) 
จากนัน้อิสระเท่ียวชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุในสงิคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทู
กวา่ 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ 23 
SGD ประมาณ 600 บาท/ท่าน) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี ้
ถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวนได้รับการ
ตกแตง่อย่างสวยงาม มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” 
ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม ซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลนิไปกบัเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  ภายในยงัมี
ร้านค้าปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงั ๆ ได้มากมาย ชม
การแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมช่ืีอวา่ Wonderful Light 
Show การแสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนัง่หนัหน้าออกทางอา่ว 
Marina   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านอิสระชมแสงสี ย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแมน่ า้สิงคโปร์ มีประวตัิยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน

ฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทกุวนันี ้“คลาร์กคย์ี” ก็ยงัเตม็ไปด้วยสีสนัของความหลากหลายทัง้ผู้คนท่ี
ผลดัเปลี่ยนกนัมาเยือน โกดงัสินค้าถกูปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหลง่บนัเทิงท่ีต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน (ไมร่วมคา่ลอ่งเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 650 บาท/ท่าน) 



 

ท่ีพัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม MOON HOTEL 3* หรือเทียบเท่า   
 

วันที่2 
Option 1: Free Day อิสระเตม็วัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปป้ิงได้เตม็ที่ 
Option 2: สามารถเลือกซือ้ option เสริม Universal Studio of Singapore พร้อมรถรับ–ส่ง   
ในราคาเพยีง 2,500 บาท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Option 1: Free Day อสิระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เท่ียวและช้อปป้ิงได้เต็มท่ี 
Option 2: Universal Studio of Singapore  ***Optional บตัรผู้ใหญ่/เดก็ ท่านละ 2,500 บาท รวมรถตู้  ไป-กลบั 

(ราคานีส้ าหรับเดินทาง 8 ท่านขึน้ไป) ไมม่ีมคัคเุทศก์และหวัหน้าทวัร์ให้บริการ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีจองก่อนเดินทางเท่านัน้]*** 
Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลน่ก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยู
นิเวอร์แซล สตดูิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49 เอเคอร์ ในเกาะเซน็โตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุม่ของทะเลสาบมีรี
สอร์ทห้องพกั 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 
24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower 
1) พบกบัเคร่ืองเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers the Ride: The Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica
เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัว์ตา่งๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เร่ือง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือ
ดงั แสดงจริง แสง สี เสยีง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทบัใจไมรู้่ลืมมบตัิของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมมัมี ่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศนูย์รวมแห่งความ บนัเทิง
ของจกัรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกวา่ 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ในสว่นของยนิูเวอร์แซล
และในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถ
เข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทนุมหาศาลเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้
มาเข้าชมความอลงัการระดบัชาติท่ีได้รบัอนญุาตจากรัฐบาลอย่างถกูต้องตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ตา่ง ๆ 
อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็เจ็ค รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ท่านท่ีจะเข้า
คาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษห้ามใสก่างเกงขาสัน้ 



 

สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือ อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย 
รวมทัง้ของฝากท่ีระลกึหลงัจากความสนกุสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ท่ี
เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

***(อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ท่ีพัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม MOON HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่3 
Duty free-เมอร์ไลออน– ไชน่าทาวน์ วัดพระเขีย้วแก้ว – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี 
–สนามบินเชียงใหม่ MI706 (1450-1650) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านแวะชมร้าน Duty free สินค้าปลอดภาษีราคาพิเศษ ซึ่งรวบรวมสินค้าแบรนด์ดงัมากมายให้ท่านได้เลือก
ซือ้ จากนัน้น าท่านชมรอบเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวตัิศาสตร์จากมคัคเุทศก์ท้องถ่ินซึ่ง ล้อมรอบด้วย 
ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สิงคโปร์ ผา่น
ชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดตีเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวม
ของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคูก่บั เมอร์ไลออน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่วมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรง



 

ละครเอสพลานาด” โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน  น าท่านเดนิทางสู ่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวดั
พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพทุธเจ้า 
วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2005 คา่ใช้จ่าย
ในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) 
ให้ท่านได้สกัการะองคเ์จ้าแมก่วนอิมและใกล้กนักเ็ป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 
น าท่านสูย่่านธรุกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้น าและสนิค้าหลากหลาย ให้
ท่านช้อปปิง้สินค้ามากมายจากทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 
ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย

 
 

กลางวัน 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสูส่นามบินซางฮี สิงคโปร์ 
14.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซางฮีเพ่ือเดินทางกลับเชียงใหม่  โดยสายการบินซลิค์แอร์  เท่ียวบินท่ี MI706 
16.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินซิลค์แอร์ (MI) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 



 

 
เง่ือนไข 
*** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆ  ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั *** 
*** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
** โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง

ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย

ก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้ โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

วนัท่ี 10 –  12 ส.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500. - 

วนัท่ี 28 – 30 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500. - 

วนัท่ี 12 – 14 ต.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500. - 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)  
2.  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
3.     ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
5.  ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
6.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน 30 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์  
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


