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บนิตรง !! เชยีงใหม ่  
สงิคโปร ์Universal Studios 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิ SILK AIR (MI) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมโรงแรมสดุหร ูมารนีาเบยแ์ซนส ์ศนูยร์วมรา้นคา้แบรนดเ์นม และ คาสโินสดุอลงัการ 

 ชมแสงสยีามราตร ีClarke Quay รมิแมน่ ้าสงิคโปร ์สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องคนสงิคโปร ์  
 สนุกเต็มวันกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่เขา้)  

 ชมววิประเทศสงิคโปรใ์นแบบ 360 องศา ดว้ย Singapore  Cable Car 

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออน หรอื สงิโตพน่น ้า สญัลกัษณ์ของสงิคโปร ์

 สมัผัสวถิชีวีติของชาวจนียา่นไชนา่ทาวน ์สกัการะขอพรพระเขีย้วแกว้,ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ วดัเกา่แกก่วา่ 133 ปี  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมถนนออรช์ารด์ อาท ิCharles & Keith, Fitflop, Toy R us,น ้าหอม และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่ รสชาตติน้ต ารับสงิคโปร ์ 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                              
 

   วนัที ่23-25 พ.ย., 8-10 ธ.ค. 61 24,900.- 

วนัที ่29-31 ธ.ค. 61 26,900.- 

     

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออน - มารน่ีา เบย ์แซนด ์- 
ชมแสงสยีามราตร ียา่น Clarke Quay รมิแมน่ ้าสงิคโปร ์

 ✈ O 
Moon 23 Hotel 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
น่ัง Cable Car (1way) - สนุกสนานเต็มวันใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ - 

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนออรช์ารด์ 
O X O 

Moon 23 Hotel 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. ไชน่าทาวน ์– วัดเจา้แมก่วนอมิ - สนามบนิสงิคโปร ์- เชยีงใหม ่ O O ✈  

 

 ราคาเร ิม่ตน้ 24,900.- 
 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  
เชยีงใหม ่- สงิคโปร ์- เมอรไ์ลออน - มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมแสงสยีามราตรยีา่น Clarke Quay 
รมิแมน่ า้สงิคโปร ์

09.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิซลิคแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.20 น. 
ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MI701  
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.45 น. 
ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตซิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์น าท่าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 

จากนัน้น าทา่นชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์
จากไกดท์อ้งถิน่ซ ึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและ
ศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ
แมน่ ้าสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” 

ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวม
ของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก  แวะใหท้า่น ถา่ยรปูคู่
กบั เมอไลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่
สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ีา มทีัศนยีภาพที่
สวยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่

ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน 
(หมายเหต:ุ รปูปัน้เมอรไ์ลออ้น  ปิดปรบัปรงุต ัง้แตว่นัที ่01 ตลุาคม - 09 ธนัวาคม 2561) 

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม มารนีา่เบยแ์ซนด ์รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและ
หอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแร  มยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่

รวมค่าขึน้ 23เหรยีญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถ้อื
ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวาง
กว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง 200 
ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 
ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ 
The Sky on 57 และยังม ี“มารนีา่เบยแ์ซนสค์าสโิน” ทีต่ัง้
อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่า

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลาย
รปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค 
บาคารา่ และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย  
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่านทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมี
อายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ และหา้มสวม
รองเทา้แตะ)  
ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมยา่น  Clarke Quay (คลากคยี)์ เป็นถนนคนเดนิ
แหลง่ กนิ ดืม่ เทีย่ว ยามค ่าคนืทีม่ชี ือ่เสยีงและคกึคกัมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ประเทศสงิคโปร ์อยูร่มิ 2 ฝ่ังของแมน่ ้าสงิคโปร(์Singapore River) โดยมี
สะพานคนเดนิทีช่ ือ่วา่ สะพาน Read Bridge หรอืสะพานมาละกา(Malacca 
Bridge)เป็นตัวเชือ่ม 
 

      น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moon 23 Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  น ัง่ Cable Car (1 way) - สนกุสนานเต็มวนัใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ - อสิระชอ้ปป้ิง ถนนออรช์ารด์ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

 น าทา่นชมววิแบบ Bird’s eye view ทีจ่ะท าใหค้ณุเห็นความงดงามของประเทศสงิคโปรใ์นแบบ 360 
องศา ดว้ย Singapore  Cable Car (One way) ขึน้กระเชา้ขา้มเกาะ เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีน่ั่งจากภเูขา
เมาทเ์ฟเบอร ์(Mount Faber) ขา้มไปยงัเกาะเซน็โตซา่ ระหวา่งทางสามารถชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามของ
ทะเลสงิคโปรจ์ากบนกระเชา้ได ้และถา้อากาศแจม่ใสกอ็าจจะมองเห็นเกาะของประเทศอนิโดนเีซยีไดอ้กี
ดว้ย 

11.00 น. 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 
น. (เล่นกีร่อบก็ไดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่ราย
ลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มข  องทะเลสาบมรีีสอร์ทหอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่
หลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเครือ่งเล่นใหม ่ล่าสดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ Battlestar 
Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและ  เจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมอืนท่านก าลังอยู่ใน
ภาพยนตรเ์รือ่ง 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 สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 
บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  
**(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 
มอีาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล์ ทัง้ในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ 
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเขา้เสีย่ง
โชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทุนมหาศาลเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วให ้
มาเขา้ชมความอลงัการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ 
อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์
ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้ม
ใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถ
เดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
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**สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ัต วน์ ้าเปิดใหมใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก Marine Life Park (ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 38 SGD)จัดอนัดับใหเ้ป็น อควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเล
กวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตัว ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่ว
โลก 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

 

น าทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ี ่ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วม
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอร์
พอยท,์ โรบนิสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออร์
ชารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์เป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจาก
ทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็ก
ตา่ง ๆ มากมาย 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Moon 23 Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  ไชนา่ทาวน ์-วดัเจา้แมก่วนอมิ - สนามบนิสงิคโปร ์- เชยีงใหม ่

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่น ไชนา่ทาวน ์สกัการะขอพร วดัพระเขีย้วแกว้ สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว  แกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง 

สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยใน

การกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้

ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื 

ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) บรเิวณขา้งวัดมรีา้นขาย

ของฝากมากมาย สามารถอดุหนุนกลบัเป็นของฝากไดแ้ละใกลก้นักเ็ป็นวดัแขก

ซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

น าทา่นขอพรไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ทีว่ดั Kwan Im Thong Hood Cho Temple ทีน่ี่

เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1884 หรอืประมาณ 133 ปีมาแลว้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ี

15.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MI706 

17.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
โปรแกรม :บนิตรง!! เชยีงใหม ่สงิคโปร ์Universal Studios 3 วนั 2 คนื 

(GO1CNXSIN-MI002) 
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่23-25 พ.ย., 8-10 ธ.ค. 61 24,900.- 24,900.- 23,900.- 4,900.- 14,400.- 

วนัที ่29-31 ธ.ค. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,900.- 16,100.- 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


