
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่ – MERLION PARK - กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์(ไม่

รวมค่ำเขำ้ชมโดม) - มำรน่ีำเบยแ์ซน - ชมโชว ์SPETRA LIGHT & WATER SHOW  

06.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E 

สายการบิน JETSTAR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางใหก้บัท่าน  

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.15 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินนำนำชำตชิำงฮี โดยเท่ียวบินท่ี 3K512 

 

 

 

 

 

12.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลังจากผ่าน

ขั้นตอนศุลกากรแลว้รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์น าท่านชม ซนัเทคซิตี้  ตึก 5 หลงัท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวง

จุย้" ประหน่ึงอุง้มือมีหา้น้ิวเรียงรายพรอ้มทั้งเยี่ยมชม "น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่" หรือ  อนัเป็นหน่ึงใน

http://bit.ly/2NMk5YE


สญัลกัษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ี์นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งน้ีตอ้งแวะมา

รับพลังน ้ าแห่งความร า่รวยเสมอไป ซ่ึงน ้ าพุ ณ ท่ีแห่งน้ียังไดร้ับการบันทึกว่าในกินเนสบุค้เม่ือปี 

1998 เป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเร่ืองโชคลาภ ซินแสฮวงจุย้ทั้งหลายบอกเป็น

เสียงเดียวกนัวา่ เจา้ตวัวงแหวนท่ีมีน ้าพุง่ออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุมีความหมายเป็นเหมือนสญัลกัษณ์

ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน ้าพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC 

CITY โดยสายน ้าประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหลมารวมกนัอนัเป็นท่ีมาของชื่อ “น ้าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าว

กนัว่าใครท่ีมาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดินรอบน ้าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะท่ีน ้าพุไว ้

ตลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร า่รวยตลอดปี อีกทั้งน าพุท่ีน่ีน้ันมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างจากน ้าพุท่ีอ่ืนนัน่คือน ้าพุท่ีน่ีจะไหลลง ซ่ึงโดยปกติแลว้น ้าพุท่ีอ่ืนๆมกัจะมีทิศทางพุ่ง

ขึ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถ

ถ่ายรูปโรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์วิว

สิงคโปร ์ฟลายเออร,์ มาริน่า เบยแ์ซนด ์

 

 

 

 

 



น าทุกท่านสู่ กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดิน

ลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไม้

ตอ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยงั

มีสวนธีมต่างๆใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เยน็ บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร 

  จากน้ันน าท่านชม  มำรน่ีำ เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพกักว่า 2,500 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของ

โรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้ น) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์

น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม.และจดัเป็นสวน



ลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่กว่า 250 ตน้ และ

ไมป้ระดบัอีก 650 ตน้    มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา The Sky On 57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์

คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ย

เกมการพนันทุกรูปแบบ ใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลิน โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นัน

หยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และ

ภตัตาคารมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมำยเหต ุ: ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ท่ำนที่จะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์

และหำ้มมีอำยุต  ำ่กว่ำ 21 ปี กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษหำ้มใส่กำงเกงขำสั้น สุภำพสตรีใส่ชุด

สุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกท่านสามารถชมวิวเมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟล

เออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจ

เป็นอยา่งมาก พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Spectra Light & Water Show ซ่ึงเป็นโชวสุ์ดอลงัการท่ี



น่าต่ืนตาต่ืนใจใหก้บันักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนสิงคโปร ์คือการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็น

การแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริม

ปากอ่าวมาริน่าดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (กำรแสดงเริม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรอืมีกิจกรรมของทำงหำ้ง)    

พกัที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ  

วนัที่สอง อิสระทุกท่ำนท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำสยั หรอืเดินทำงสูเ่กำะมหำสนุก SENTOSA  

เชำ้ บรกิำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 หลงัอาหารเชา้หวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้า  

(ไม่รวมค่ำเขำ้ เครือ่งเล่น หรอืโชวต์ำ่งๆ และค่ำเดินทำงไป-กลบั) 

 หากท่านไม่ไปเกาะเซ็นโตซ่าหวัหนา้ทวัรจ์ะใหค้ าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน  

(ค ำแนะน ำ :  ควรพกนำมบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลบัโรงแรม) 

 ***(อิสระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของท่ำน)*** 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม 

ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน 

ต่อมาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 

ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้สถานท่ี ส าหรบัท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนัง่รถรางฟรีภายใน

เกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , 



Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

อ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 โซน เปิด

บริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ  สิงคโปร ์ในพ้ืนท่ี 49 

เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี  สอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้ง

จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตี

ลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์

เร่ือง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดงั แสดงจริง แสง สี  เสียง จริง ท่าน

จะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   



7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิง

ของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

พกัที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สำม วดัเจำ้แม่กวนอิม – วดัพระเข้ียวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - กรุงเทพฯ 

เชำ้ บรกิำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สกักำระเจำ้แม่กวนอิม ท่ีวดัเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

สิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสรา้งกว่า 

53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็น

โซนต่างๆ เก่ียวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของ

พระพุทธเจา้ใหท่้านไดส้ักการ น าท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็น

เอกลกัษณใ์นยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมาย

ใหเ้ลือกซ้ือหากนั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร พิเศษ !! เมนูขำ้วมนัไก่ ณ ภตัตำคำรบุนถ่องก่ี 

จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมยัท่ีถูกใจ พรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD ถนน

ท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงรายสองฝั่ง

ถนน อาทิเชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   

(หวัหนำ้ทวัรมี์ กำรนัดหมำย กรุณำตรงเวลำดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมำชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่ำนสมำชิก

มำหลงัเวลำนดัหมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชวิ้จำรณญำณในกำรน ำคณะส่วนรวม เดินทำงสู่สนำมบิน)  

19.10น น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513 

20.35น เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

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

 

** หำกท่ำนที่ตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทุกครั้งก่อนท ำกำร ออก ตัว๋

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใชบ้ริกำร *** 

 



 

อตัรำค่ำบรกิำร 
 

ก ำหนดกำเดินทำง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

20 – 22 ตลุำคม 2561 16,999 16,999 16,999 4,000 

17 – 19 พฤศจกิำยน 2561 13,999 13,999 13,999 4,000 

01 – 03 ธนัวำคม 2561 13,999 13,999 13,999 4,000 

28 – 30 ธนัวำคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500 

29 – 31 ธนัวำคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 6,500 

**ในกรณีพกัหอ้ง Tripple จะใชเ้ตรียงเสริมภำยในหอ้งพกั** 

** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท** 

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 40 SGD /ทริป/ตอ่ท่ำน***  

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมท่ีพกัท่ีอำจะมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดย

จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นหลกั 

กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรอืเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณำ

สอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้รกิำร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบรกิำร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนักรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่ง



ใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

ท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบักำรน ำแบตเตอรี่ส  ำรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4.  หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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