
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์- น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน 

พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนีา่เบยแ์ซน - ชมโชวน์ า้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & 

Water Show  

 

06.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก  

 
09.45 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 



 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์ 

จากนัน้น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีง

ราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อนัเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์

แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ี ่ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพแุหง่นีส้ามรอบ

โดยเอามอืแตะทีน่ ้าพไุวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรอืร ่ารวยตลอดปี อกี

ทัง้น ้าพทุีน่ีนั่น้มลีักษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพทุีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพทุีอ่ ืน่ๆ 

มกัจะมทีศิทางพุง่ขึน้ จากน ัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่ว

ประเทศสงิคโปร ์สามารถถา่ยรปู โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัเปลอืก

ทเุรยีนขนาดยกัษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร ์มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(GARDEN BY THE BAY) ใหท้า่นไดช้มการจดัสวนที่

ใหญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่ง

ตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud 

Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่า่งตา่งกนัออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นชม มารนีา่ เบยแ์ซนด ์รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักวา่ 

2,500 หอ้งโรงแรมยงัมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้

ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก และยงัม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่อนัหรหูราฝ่ัง

ตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทกุรปูแบบ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกี 

และภตัตาคารมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์ 

และหา้มเด็กอายตุ า่กวา่ 21 ปีเขา้ดา้นใน การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ 

สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ   และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 

และนอกจากหา้งแหง่นีจ้ะมสีนิคา้แบนดเ์นม

มากมายแลว้น ัน้ ยงัมขีนมของฝากมากมายใหท้านไดช้้

อปป้ิงกนัอยา่งเพลนิเพลนิ และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยน ัน้คอื 

“IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนม

ทีม่ชีือ่เสยีงอยา่งมากในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 

รสชาตคิอื รสหนงัปลาไขเ่ค็ม รสมนัฝร ัง่ไขเ่ค็ม และมนั

ฝร ัง่รสชาตแิบบออรจินิลั ทา่นใดทีม่าสงิคโปรไ์มค่วร

พลาด  

 

 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกบัโชว ์

Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้า

เยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญ่



 
 

ทีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND 

(การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   

 

พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเชา้หวัหนา้ทวัรพ์าทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซา่ ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของ

ทา่น หากทา่นไมต่อ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซน็โตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น

เชน่เดยีวกนั (ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง

กลบัโรงแรม) 

 

 
 

ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกบั ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 

โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่

49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 

หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ีคาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และ

คา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร)  

 

1. Transformers the Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่อง

เลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3. Madagascar a Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมอืนท่านก าลังอยู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่  

5. Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง 

จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   



 
 

7. Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่

ความ บนัเทงิของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

  

 
  

หรอืเลอืซือ้บตัรเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park คอืพพิธิภณัฑส์ตัว์

น ้ าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูก 

ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

  

อสิระมือ้อาหารกลางวนั และมือ้อาหารเย็น เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเลน่เครือ่งเลน่  

 

พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัเยี่ยไห่ชิง - วดัพระเขีย้วแก้ว - ช้อปป้ิงออรช์ารด์ - น า้ตกในร่ม THE RAIN VORTEX - 

สนามบนิชางฮ ี 

 ประเทศสงิคโปร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ วดัเยีย่ไหช่งิ ถกูขนานนามวา่เป็น The Love Temple ของสงิคโปร ์เป็นวดัจนีลัทธิ

เตา๋ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มอีายมุากถงึ 199 ปี อยูท่า่มกลางยา่นธรุกจิ แตเ่ป็นวดัเล็กๆ คลา้ยศาลเจา้ที่

มคีวามเงยีบสงบ แมจ้ะมตีกึสงูลอ้มรอบ หากตอ้งการขอพรเรือ่งความรักก็ขอ ดา้ยแดง จากเจา้หนา้ที ่

โดยอธษิฐานบอกชือ่ นามสกลุ และเรือ่งทีอ่ยากขอกบั เทพเจา้เยว่เ์หลา่ หรอืเทพแหง่ความรกั  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกบัศาสนา

พทุธ โดยจดุน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพทุธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิ

ทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทีย่งัคงความเป็นเอกลักษณ์ในยา่น CHINA TOWN 

บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั ระหวา่งน าทา่นแวะ

ชมสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ยา่นไชน่าทาวนม์สีนิคา้ราคาถกูมากมาย  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนขูา้วมนัไกต่น้ต าหรบั BOON TONG KEE 

 

จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลือกชมสนิคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD 

ถนนที่ทุกๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้่า

เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สอง

ฝ่ังถนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หวัหนา้ทวัรจ์ะท าการนดัหมาย กรณุาตรงตอ่เวลาเพือ่ประโยชนข์องสมาชกิ

สว่นรวม ในกรณีทีท่า่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ



 
 

เดนิทางน าคณะสว่นรวมเดนิทางสูส่นามบนิ และอาจจะท าใหไ้มส่ามารถไปชม น า้ตกจเีวล หรอื 

THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

น าทา่นเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหมล่า่สดุทีต่ัง้อยูภ่ายในสนามบนิบนิชางง ีน า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN 

VORTEX เป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกถงึ 130 ฟตุ ภายในยงัสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตกอนิดอร์

อยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.45 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ978  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร 

กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 8 

ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

04 - 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 14,999 4,000 13,999 



 
 

10 - 12 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
15,999 14,999 4,000 13,999 

11 - 13 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

12 - 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

13 - 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

14 - 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
15,999 14,999 4,000 13,999 

17 - 19 มษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

18 - 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

23 - 25 เมษายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

24 - 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

25 - 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

30 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
13,999 12,999 4,000 11,999 

01 - 03 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

02 - 04 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

03 - 05 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล) 
13,999 12,999 4,000 11,999 

08 - 10 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

09 - 11 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

15 - 17 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 - 18 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 - 19 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

29 - 31 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 พฤษภาคม - 01 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

05 - 07 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 - 08 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 - 14 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 - 15 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 - 21 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 - 22 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 



 
 

26 - 28 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 - 29 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

 

** เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  

 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ ัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร

ดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



 
 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองที่

น่ังตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมด   

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  

และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  


