
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น ำ้พุแห่งควำมม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พำรค์ - กำรเ์ดน้ส ์บำย เดอะ เบย ์- 

มำรนีำ่เบยแ์ซน - ชมโชวน์ ำ้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show (-/L/D)  

 

06.30  คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกท่าน 

 

 
 



 
 

 

09.45  เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิชำงฮ ีโดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973  

 (สำยกำรบนิสงิคโปรอ์ริไ์ลนม์บีรกิำรอำหำรรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

13.15  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

 

 
 

จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงสงิคโปร ์น าท่านชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลงั ทีอ่อกแบบตามหลกั 

"ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain 

of Wealth อนัเป็นหนึง่ในสญัลกัษณแ์ห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปร ์ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชค

ลาภ มคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องชวีติและความมั่งคัง่ การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการ

กกัเก็บความมั่งคัง่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามอืแตะที่

น ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลงัน ้าแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่นัน้มี

ลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพุทีอ่ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ี่จะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพุทีอ่ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุง่

ขึน้ จำกน ัน้น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออน พำรค์ สญัลกัษณข์องการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร ์

สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัเปลอืกทุเรยีนขนาดยักษ์ 

ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าทุกท่านชม กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่

ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากน้ียังมทีางเดนิ

ลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super Tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวน

จากมุมสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอา่วและสวน

โดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึง่แบ่งโดยอณุหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ

ดงัน้ี Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมี

ตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคำ่เขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัด

แสดงทีต่า่งตา่งกนัออกไป 

เย็น บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร (2) 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม  มำรนีำ่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,500 หอ้งโรงแรมยงัมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่57 ของ

โรงแรม (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์น้ี

ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอย

ฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 

650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ในตัว

อาคารอนัโออ่า่อันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุก

รูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 

โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  

 

 

 

 

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์

และหำ้มเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 21 ปีเขำ้ กำรแตง่กำย สุภำพบรุษุหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สุภำพสตรใีสชุ่ด

สุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ) 

 



 
 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงัๆมากมาย โดยทีทุ่กท่านสามารถชมววิ เมอรไ์ล

ออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อ่าวมารน่ีาเบย ์จากมุมมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงาม

และน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกบัโชว ์Spectra light & Water Show ซึง่เป็น

โชวส์ดุอลงัการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้บันักท่องเที่ยวทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & 

Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน 

PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (กำรแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดกำร

แสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำงหำ้ง)   

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควำเรยีม ตำมอธัยำศยั (B/-/-) 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกำะเซ็นโตซำ่ ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แต่ความตอ้งการของ

ท่าน หากท่านไม่ตอ้งการท่องเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหค้ าแนะน าในการท่องเทีย่วแกท่่าน

เชน่เดยีวกนั 

 

 
 

(ไมร่วมคำ่เขำ้ เคร ือ่งเลน่ หรอืโชวต์ำ่งๆ และคำ่เดนิทำงไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิำร) 

(ค ำแนะน ำ: ควรพกนำมบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำงกลบัโรงแรม) 

 



 
 

 
 

เกำะเซ็นโตซำ่ หรอื เกาะมหาสนุก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัด

ใหม้สีถานทีส่ าหรบัท่องเทีย่วหลายที ่ทีส่ามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มตอ่ไปยังสถานทีท่่องเทีย่ว 

อาทเิชน่ Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. 

AQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกบั ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (คำ่บตัร

เขำ้ชม ทำ่นละ 1,975 บำท **หรอืรำคำ ณ ปจัจบุนั**) มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 

19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโต

ซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 

ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยงัม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หรอืเลอืกเทีย่วชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าใน 

ชือ่ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบให ้

เป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

 

 **อสิระมือ้อำหำรกลำงวนัและมือ้อำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว** 

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม วดัเจำ้แม่กวนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮำจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - น ำ้ตกในรม่ THE RAIN 

VORTEX - สนำมบนิชวงก ี- กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางเขา้ สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ ที ่วดัเกา่แก ่และศกัดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคน

สงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกทุ่กท่าน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ ดา้นในจะม ี4 ชัน้ 

แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ทีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของ

พระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิท่านเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลกัษณ์

พรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั   

 

 
 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสู ่ฮำจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนงึในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ 

รา้นอาหาร ทีม่รีวดลายสสีนั มากมาย มมีุมตา่ง ๆ ใหท้่านได ้ถอืวา่เป็นจุดไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร...พเิศษ เมนูขำ้วมนัไกต่น้ต ำหรบั BOON TONG KEE (5) 

จากนัน้ใหท้่านอสิระกบัการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD 

ถนนทีทุ่กๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่

เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย 

 

*** หวัหนำ้ทวัรม์กีำรนดัหมำย กรณุำตรงเวลำ เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวม ในกรณีที่

ทำ่นสมำชกิมำหลงัเวลำนดัหมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะ

สว่นรวม เดนิทำงสูส่นำมบนิ *** 

 

น าท่านเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหม่ลา่สดุทีต่ัง้อยู่ภายในสนามบนิบนิชางง ีน ำ้ตกจเีวล หรอื THE RAIN 

VORTEX เป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลก ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตกอนิดอรอ์ย่าง The 

Rain Vortex  โดยใชน้ ้าหมุนเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของ

โอลมิปิก 5 สระเลยทเีดยีว นอกจากน ้าตกอนิดอรน้ี์แลว้ ยังมสีว่นของสวนทีอ่ยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลม

อย่าง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุร่มรืน่ โดยเฉพาะสะพาน Canopy 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟตุ มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถชืน่ชมกบัไมใ้หญ่ทีอ่ยู่ในสวนนัน้ไดภ้ายใตก้าร

ออกแบบใหเ้ป็นดัง่ ‘เมอืงในสวน’ นอกจากน้ียังมรีา้นขายสนิคา้และรา้นอาหารมากถงึ 280 รา้น ในพืน้ที ่

10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยู่เหนือพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยู่ใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย 

 

18.45    น าท่านออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ สำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  

 (สำยกำรบนิสงิคโปรอ์ริไ์ลนม์บีรกิำรอำหำรรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

20.10   เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

*************************************************************** 

 

 
 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้กอ่น
ท ำกำร ออก ต ัว๋เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ขอบพระคุณทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร ** 



 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อำยุไมเ่กนิ 8 

ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำไมร่วมต ัว๋ 

02 – 04 มกรำคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

03 – 05 มกรำคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

04 – 06 มกรำคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

09 – 11 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

10 – 12 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

11 – 13 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 – 18 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

18 – 20 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

01 – 03 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 – 08 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 กมุภำพนัธ ์2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

08 – 10 กมุภำพนัธ ์2563 14,999 13,999 4,500 12,999 

15 – 17 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 – 22 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

22 – 24 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 – 29 กมุภำพนัธ ์2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 – 14 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 – 15 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 – 21 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

20 – 22 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

21 – 23 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 



 
 

26 – 28 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

27 – 29 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

 

** รำคำเด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บำท**  

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ  1,200 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่ำจะมกีำรสลบัปรบัเปลีย่น 

ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักลำ่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุำสอบถำม

จำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 

 คำ่ทปิคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,200 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำจ ำนวน 5,000 บำท เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดย



 
 

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้

สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่

ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองที่

น่ังตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิาร

ทัง้หมด   

 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขที่หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 


