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FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS 

โดยสายการบิน (SL) 

ค่าทิปมัคคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท(จ่ายท่ีสนามบิน)  

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ) 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– MERLION -วดัเจา้แมก่วนอมิ-น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่- GARDEN BY THE 

BAY – มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชว ์WONDERFUL LIGHT  (-/L/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ ึง่
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ในอดีตเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปจัจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดง

ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มื่อครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปร์

ในครัง้แรก น าทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้คร ึง่สงิโต

คร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิ

รมิแมน่ า้สงิคโปร ์

น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ

ชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลาน

น ้าพุ และไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

    

 

 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้ม

การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมี

ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่ีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยือนสามารถ

มองเห็นสวนจากมุมสงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD 

(700 บาท)  

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ีชือ่เสยีง

อย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้แม่

กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งข ึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 

ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพื่อสกัการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชมุ เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแห่งนี้ถูกระเบดิ

โจมตีพังพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิ์อย่างยิง่ที่สถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี้กลับไม่ไดร้ับ

ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุก

วนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

●   จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในโลก มีพื้นทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ีความสงู200 ม. บนสวน

ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรง
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ขา้มกบัตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกว่า 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิ

รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคาร

มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ื่อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลาน

ทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กั FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรอืเทยีบเทา่ 

**** ไมใ่ชย่า่น GEYLANG AREA *** 

***FREE WIFI*** 
*** ไมม่อีาหารเชา้บรกิารที ่รร.    แตม่รีา้น COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบรเิวณ รร. 
 

วนัทีส่อง  Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (-/-/-) 

อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถ ิน่บรกิาร) 
*** หวัหนา้ทวัรน์ าทา่นเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร MRT) *** 

โดยลูกคา้สามารถแยกท าโปรแกรมทีต่อ้งการไดต้ามอธัยาศยัอาทเิช่น 
1. ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในสงิคโปร ์

2. น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ไปที ่SENTOSA > เขา้สวนสนุก > ชมคาสโิน > ถา่ยรปูเกาะเซ็น

โตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไมร่วมคา่บตัร) 

3. อสิระตามอธัยาศยั 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนกุเพิม่โปรดแจง้ ณ 
เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กั FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรอืเทยีบเทา่ 

**** ไมใ่ชย่า่น GEYLANG AREA *** 

***FREE WIFI*** 
*** ไมม่อีาหารเชา้บรกิารที ่รร.    แตม่รีา้น COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบรเิวณ รร. 

 

วนัทีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  ยา่นลติเติล้อนิเดยี -  

                    ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ  (-/-/-) 

อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 
 น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อ

มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าทา่นเดนิทางสูย่่านไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้

เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญ

สงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์

และหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ 

และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของที่ระลกึตาม

อัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 



  

- 5 - 

RYRK180817 

น าท่านเดนิทางไปยังย่านลติเต ิล้อนิเดยี สมัผัสบรรยากาศสสีนัแห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชือ่บอก 

ใครมาย่านนี้อาจจะนกึว่าก าลงัเทีย่วอยู่ในประเทศอนิเดยี ไม่ใชส่งิคโปร ์โดยมอีาคารบา้นเรอืนตา่งๆในสไตล์

โคโรเนียลถกูน ามาทาสสีดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานทีซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นส ิง่ของต่างๆ 

ตัง้แตเ่สือ้ผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาถา่ยรูปเก็บเป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาท ี  

บา่ย รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ีท่าเรือและเรือสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมา

ผ่านที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ 

รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

21.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

 กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

JAN 2019 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว 

SL100 

0740-1120 
///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRANCE HOTEL /  
HOTEL 81 หรอื

เทยีบเทา่ 

โรงแรมไมม่อีาหารเชา้ 

31 ม.ค.-2 ก.พ. 62 7,555 2,900.- 

FEB 2019 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว 

  12-14 ก.พ. 62 6,999  

 

 
SL100 

0740-1120 
///// 
SL105 

2030-2130 

 

 
 

FRAGRANCE HOTEL / 
HOTEL 81 หรอื

เทยีบเทา่ 

โรงแรมไมม่อีาหารเชา้ 

14-16 ก.พ. 62 8,299 

 
 

2,900.- 

17-19 ก.พ. 62 7,999 

18-20 ก.พ. 62 6,999 
20-22 ก.พ. 62 6,999 
21-23 ก.พ. 62 8,299 

  25-27 ก.พ. 62 6,999  

  26-28 ก.พ. 62 6,999  

  28 ก.พ.-2 ม.ีค. 62 7,999  

MAR 2019 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRANCE HOTEL / 

HOTEL 81 หรอื
เทยีบเทา่ 

โรงแรมไมม่อีาหารเชา้ 

4-6 มนีาคม 62 7,999 

2,900.- 

5-7 มนีาคม 62 7,999 

11-13 มนีาคม 62  7,999 

12-14 มนีาคม 62 7,999 
13-15 มนีาคม 62 7,999 
14-16 มนีาคม 62 8,299 
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17-19 มนีาคม 62  8,299 
18-20 มนีาคม 62 7,999 
19-21 มนีาคม 62 7,999 
21-23 มนีาคม 62 7,999 
25-27 มนีาคม 62 7,999 
26-28 มนีาคม 62 7,999 
27-29 มนีาคม 62 7,999 

โปรแกรม FLOW เป็นราคา PROMOTION ไมม่รีาคาเด็ก 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 

เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
                                     ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 

    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                   ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                      ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
   - หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม วนั
เดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 0818171514 / 0936952758   E-
Mail: rakyimtour@gmail.com 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
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*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6เดอืน 
นับจากวันเดนิทาง*** 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
คา่ธรรมเนยีมประมาณ 1,850 บาท (จา่ยทีส่นามบนิ)  

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น

ใหก้บัทา่น 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่น
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 


