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สิงคโปร์ Super Save 3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบิน Air Asia (FD) 

 

 

 

 

 

 

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

2.ช้อปป้ิงจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD  

3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว 

4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ  

5.Universal Studio (รวมค่าเข้า) 

พเิศษ !! ลิม้รส ข้าวมนัไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋  
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ราคายงัไม่รวมค่าทปิไกด์ คนขบัรถ 600 บาท / ท่านตลอดทริป (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ)  

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท – Marina Bay Sands – 
Wonderful Light Show 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 เคาน์เตอร์สายการบิน 
แอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร 
และสัมภาระ 

07.05 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia เทีย่วบินที่  FD359 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั 
เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง 
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY 
  หลงัจากนั้นน าทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เดน้บาย 
เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ใหท้่านได ้
ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุและเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร 
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมี 
ความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ  
Super tree (รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน 
โดยรอบและยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ  
ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ  
ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนั้นเขา้ 
สู่ท่าเรือคลาร์กคีย ์“Clarke Quay” สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ น าท่านล่องเรือ  
“Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทศันียภาพของแม่น ้าสิงคโปร์และวถีิชีวติความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ัง 
แม่น ้าใจกลางสิงคโปร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันอิสระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไปดว้ย
ห้องพกัและห้องสูทกวา่ 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของ

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– การเ์ดน้บายเดอะเบย ์– ลอ่งเรอืบั๊มโบท๊ – 

Marina Bay Sands – Wonderful Light Show 
✈ O  O 

 

2 Universal Studio of Singapore (รวม UNIVERSAL STUDIO) O X X 
 

3 
ซติีท้ัวร ์เมอไลออ้น -ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) -วัดพระ

เขีย้วแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์–  ชอ็ปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ 
O X ✈  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บน
อาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกวา้งขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไม้
ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า 
เบย ์แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ี
เตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดย
มีโตะ๊พนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ
ไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลาย
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, 
Cartier 

  ทีพ่กั    จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม Grand Pacific Hotel 4* หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่อง สนุกสนานเต็มวนัใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 Universal Studio of Singapore (รวมค่าบตัร) 
 Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจ

ชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของ
ทะเลสาบมีรีสอร์ทหอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน 
เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower 

 1) พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด 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  
  4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
  5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 
ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
  6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี  
  7) Hollywood Boulevard สัมผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวูด๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 
บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
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 มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ 
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเขา้เส่ียงโชค
ในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มา
เขา้ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ 
อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจค็ รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่าน
ที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขา
ส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมายท่ีกา
ลาเรีย รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน 
Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง  

 *** สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก
กับ Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น ้าสามารถบรรจุน ้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 
สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตว์น า้กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดม
สมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 
 

 ***(อสิระอาหารกลางวนั+เยน็ เพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่วสวนสนุก)*** 
   ทีพ่กั    จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม Grand Pacific Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ซิตีท้วัร์ เมอไลอ้อน -ซันเทคซิตี ้(Fountain of Wealth) -วดัพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ช็
อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกดท์อ้งถ่ินซ่ึงลอ้มรอบ 

ดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ผา่น
ชมอาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของ
ศิลปะดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออ้นสัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป
ป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพ
ลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่ Fountain of Wealth 
แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ค  าวา่ “ซนัเทค” มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ิน
ใหม่ หมู่ตึกซนัเทคสร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกงซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมืองโดยคน
สิงคโปร์เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพุและไดส้ัมผสัน ้ าจะพบโชคดีและร ่ ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่า
ทาวน ์
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22.00 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง  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 ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 *** ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 

 

 ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ของพระพุทธเจา้ 
วดัแห่งน้ีสร้างตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษเ์ม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชั้น 
2 – 3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดส้ักการะองค์
เจา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 
      

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

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย อาทิ 
เช่น เซ็นเตอร์พอยท,์ โรบินสัน, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ ให้ท่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก 
ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี
 20.40 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เทีย่วบินที ่FD350 
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   ก าหนดการเดินทาง 

           ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ2 ท่าน 

         เด็กมเีตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

     เด็กไม่มเีตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 
     พกัเดี่ยวเพิม่ 

21-23 ตุลาคม 

2560  

17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 
ราคาทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก 

 7. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์
ไทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ 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. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์   

 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้**  

  - 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] 

 

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

 2.ลูกคา้ ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกคร้ัง กรณีท่านถือพาสปอร์ตเดินทางเอง 
 3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย 

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
  4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวสิัยในการเดินทาง 
  5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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7.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 

 
 5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

  

หมายเหต ุ

 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น 

ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้                      

เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทสีญูหายสญูเสยี                            
หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุ
งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

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) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 

  

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 มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
หักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น
ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้
กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล
ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

 -ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้
ด าเนนิการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ 

 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

  -เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

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

 

 -กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
 -โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง
กนัดว้ย  
 

  

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

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

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะหัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าคญัส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั
เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 
การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ
ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู
ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี
เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


