
 

 

SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์  

3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K) 

    
 

 

• เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” 
• สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) 
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด  
• ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นต ารับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์ 
• พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI 

 
 ก าหนดการเดินทาง 
   วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 
   วันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562   

              
      

    12,900.- 
      16,900.- 
      14,900.- 
      15,900.- 

    วันที่ 26-28 มกราคม 2562                      12,900.- 
    วันที่ 15-17, 16-18  กุมภาพันธ์ 2562           12,900.- 
    วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562            15,900.- 
    วันที่ 6-8 เมษายน 2562                       15,900.- 
    วันที่ 12-14 , 13-15, 14-16 เมษายน 2562           16,900.- 
    วันที่ 15-17 เมษายน 2562             17,900.- 

 เร ิม่เพยีง 11,900.- 
รายการายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

 

    วันที่ 20-22 เมษายน 2562            12,900.- 
    วันที่ 4-6, 11-13, 18-20 พฤษภาคม 2562           14,900.- 
      เส้นทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เช้า 
กลาง
วัน 

ค่ า 
 

1. 
กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke 
Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก Fragrance Selegie Hotel หรือเทียบเท่า ✈ O O 

พัก Fragrance 
Selegie หรือเทียบเท่า 

2. 

Day 2 เลือกได้ 
Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ 
Option 2 : สามารถเลือกซ้ือ option เสริม Universal Studio of 
Singapore พร้อมรถรับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท 

O X X 
พัก Fragrance 
Selegie หรือเทียบเท่า 

3. 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละคร
เอสพลานาด – น้ าพุแห่งความม่ังคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – 
ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

O X ✈  

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1:  
กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ 
แซนด์ 

06.30 น. 
คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดยมี

เจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K512 

12.40 น. 
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้น 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAYอิสระให้ท่านได้ชม
การจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้า
เช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 
เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่า
ขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท) 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากท้ัง
ชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนท่ีมา
ไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาต้ัง
รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม 
เรื่องราวต่าง ๆ จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่ง
ท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ท าให้หลายคนเช่ือ
ว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 

 

น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้ าสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะ
ท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายท้ังผู้คนท่ีผลัดเปล่ียนกันมา
เยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียวทั้งกลางวันและ
กลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25SGD) 
จากนั้นอิสระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพัก
และห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ต้ังอยู่ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า
ขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารท้ัง 3 แซนด์ส สกาย 
พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี
ความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มี
ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ 
อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 
Show การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand 
Bugis / D'resort / Oxford หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2:  
Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน 

Option 2 : เลือกซ้ือทัวร์เสริม Universal Studios Singapore 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เท่ียวและช้อปปิ้งได้เต็มท่ี 
 
Option 2 : 

Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท  รวมรถตู้ ไป-กลับ(นั่งได้
สูงสุด 8 ท่าน)ไม่มีมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง และ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ี
จองก่อนเดินทางเท่านั้น]*** 
Universal Studio of Singapore มีท้ังหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์
ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 
ช่ัวโมง ต้ังอยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง 
Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดัง 
แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะต่ืนเต้นประทับใจไม่รู้ลืมมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี 
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง



 

 

ของจักรวาลอย่างแท้จริง 
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ท้ังในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, 
New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโน
แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติท่ี
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต 
ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุ
ต่ ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือ 
อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อย
แล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว)*** 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

 
      น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand 
Bugis / D'resort / Oxford หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3:  
เมอร์ไลออน – ซันเทคซิต้ี (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
– กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบ 
ด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ผ่าน

ชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุด

รวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 

โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า (หมายเหตุ : เมอร์ไลอ้อน ปิดปรับปรุง ต้ังแต่ 01 

ตุลาคม - 09 ธันวาคม 2561) มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่น

ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น้ าพุแห่งความม่ังคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมือง



 

 

สิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค

สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้

เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระ

เขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัด

พระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างท้ังหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ช้ันล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสน

พิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ช้ัน 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว)*** 

 น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าช้ันน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น 

เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปป้ิง

สินค้ามากมายจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแบรนด์เนมช้ันน าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ี

ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮ ี
19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 3K513 

20.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 
 



 

 

โปรแกรม : SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินเจ็ตสตาร์ แอร์เวย์ (GO1G1-SIN3K04)  
 
 อัตราค่าบริการ                                                                                      

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

08 – 10 ธันวาคม 2561 12,900.- 12,900.- 11,900.- 5,000.- 7,900.- 

29 – 31 ธันวาคม 2561 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 9,900.- 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 
2561 

14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม
2561 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 9,900.- 

26-28 มกราคม 2562 12,900.- 12,900.- 11,900.- 5,000.- 7,900.- 

15-17 กุมภาพันธ์ 2562 12,900.- 12,900.- 11,900.- 5,000.- 7,900.- 

16-18 กุมภาพันธ์ 2562 12,900.- 12,900.- 11,900.- 5,000.- 7,900.- 

17-19 กุมภาพันธ์ 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 8,900.- 

06-08 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 8,900.- 

12-14 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 9,900.- 

13-15 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 9,900.- 

14-16 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 9,900.- 

15-17 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 9,900.- 

20-22 เมษายน 2562 12,900.- 12,900.- 11,900.- 5,000.- 7,900.- 

04-06 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 8,900.- 

11-13 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 8,900.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 8,900.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเครื่องบิน*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ 180 

วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ า 6 หน้า  



 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3.5 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 25 กิโลกรัม)  

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับ

ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

 

 



 

 

 

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่า

น้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 

   เง่ือนไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

ก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง

น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรม 

เนียมในการมัดจ าต๋ัว  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

บางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม 

ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

 


