
      
 
 
 

 
 

SINGAPORE SAVE SAVE ถกูสดุ คุม้เวอร ์ 

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิเจตสตาร ์แอรเ์วย ์(3K) 

    
 

 

 

• เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY” 
• สนกุเต็มวนักบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่เขา้) 
• ชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมที�ถนนออรช์ารด์  
• ลิ�มรส“ขา้วมนัไก”่ รสชาตติน้ตาํรบัสงิคโปร ์-บกักุด้เต ๋รา้นSong Fa สตูรสงิคโปร ์
• พกัด ีโรงแรมระดบั 3.5 ดาว* FREE WIFI 
 

          กาํหนดการเดนิทาง  
วนัที� 04-06  สงิหาคม 2561 
วนัที� 03-05, 17-19, 18-20, 25-27,  31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2561 
วนัที� 01-03, 21-23, 22-24, 28-30, 29 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2561 

9,900.- 
11,900.- 
11,900.- 

 

วนัที� 05 – 07, 06-08, 12-14, 26-28, 27-29 ตลุาคม 2561 
วนัที� 08-10 ธนัวาคม 2561 

11,900.- 
12,900.- 

    วนัที� 29-31, 30 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 , 31 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562   14,900.- 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ – สนามบนิซางฮ ี– GARDEN BY THE BAY –ยา่น 
Clarke Quay - มารนีา่เบยแ์ซนส ์– พกั Fragrance Selegie 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

✈ O O 
พกั Fragrance 
Selegie หรอื
เทยีบเทา่ 

2. 

Day 2 เลอืกได ้
Option 1 : Free Day อสิระเต็มวนั ใหลู้กคา้ไดเ้ที�ยวและชอ้ปปิ� งได้
เต็มที� 
Option 2 : สามารถเลอืกซื�อ option เสรมิ Universal Studio of 
Singapore พรอ้มรถรบั–สง่ ในราคาเพยีง 2,500 บาท 

O X X 
พกั Fragrance 
Selegie หรอื
เทยีบเทา่ 

 เร ิ�มเพยีง 11,900.- 
รายการายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 



 
 
 
 
 
 3. 

อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรง
ละครเอสพลานาด – นํ�าพุแหง่ความม ั�งค ั�ง– ไชนา่ทาวน ์– ชมวดัพระ
เขี�ยวแกว้ – ชอ้ปปิ� งที�ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิซางฮ ี– สนามบนิ
สวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

O X ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1:  
กรงุเทพฯ –สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แมก่วนอมิ – ยา่น Clarke Quay -  
มารนีา่ เบย ์แซนด ์

06.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั�น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 3K512 

12.40 น. 
ถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง)  

นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนั�น 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAYอสิระให ้
ทา่นไดช้มการจัดสวนที�ใหญท่ี�สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนา
อยา่งตอ่เนื�องแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี�ยงัมี
ทางเดนิลอยฟ้าเชื�อมตอ่กบั Super tree คูท่ี�มคีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็น
สวนจากมมุสงูขึ�น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึ�นลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 
SGD (700 บาท) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี�เป็นวัดที�มชี ื�อเสยีงอยา่งมาก
ทั �งชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเที�ยวนับถอืวา่ศักดิ�สทิธิ�มาก ความเชื�ออนัศกัดิ�สทิธิ�ในองคเ์จา้แมก่วนอมินั�น  มา
จากคนที�มาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนั�นเอง วัดนี�สรา้งขึ�นกอ่นสงครามโลกครั �งที� 2 ในปี 1884 โดย
คนจนีที�อพยพมาตั �งรกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพื�อสกัการะเจา้แมก่วนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับ
พบปะ พดูคยุ ประชมุ เรื�องราวตา่ง ๆ จนกระทั�งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นี�ถกูระเบดิโจมตพีังพนิาศไป
ตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิ�งที�สถานที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแหง่นี�กลับไมไ่ดร้ับความเสยีหายใดๆ จาก
ระเบดิครั �งนั�นเลย ทําใหห้ลายคนเชื�อวา่เป็นเรื�องความศักดิ�สทิธิ� หรอืปาฏหิารยิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่ 

 

นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตั �งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่�าสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมารว่ม 150 ปี ใน
ฐานะที�เป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แกท่กุวันนี� “คลารก์คยี”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทั �งผูค้นที�
ผลัดเปลี�ยนกนัมาเยอืน โกดงัสนิคา้ถกูปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิที�ตอ้นรับ
นักทอ่งเที�ยวทั �งกลางวันและกลางคนื (ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25SGD) 
จากนั�นอสิระ “มารน่ีา เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ี�สดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตั �งอยูช่ั �นที� 57 ของ



 
 
 
 
 
 

โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึ�นลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตั �งอยูบ่น
อาคารทั �ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี�ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ี�สดุในโลก มพีื�นที�กวา้งขวางกวา่ 
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสงู200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไม ้
ใหญ ่250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที�หรหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์
แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั �งอยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝั�งตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ย
เกมการพนันทกุรปูแบบ ซึ�งนักทอ่งเที�ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนัน
มากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และ
ตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ�งทั �งหลายสามารถเลอืก
ซื�อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ�า ที�ใหญท่ี�สดุใน South East Asia กบัการแสดงที�มชี ื�อวา่ Wonderful 
Light Show การแสดงนี� จดัขึ�นที�ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที�นั�งหันหนา้ออกทาง
อา่ว Marina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     นําคณะเขา้สูท่ี�พกั โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa 
Grand Bugis / D'resort / Oxford หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที� 2:  
Option 1 : Free Day อสิระเที�ยวเต็มวนั 

Option 2 : เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

Option 1 : Free Day อสิระเต็มวัน ใหล้กูคา้ไดเ้ที�ยวและชอ้ปปิ�งไดเ้ต็มที� 

 
Option 2 : 

Universal Studio of Singapore ***Optional บตัรผูใ้หญ/่เด็ก ทา่นละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป-กลับ(นั�ง
ไดส้งูสดุ 8 ทา่น)ไมม่มีคัคเุทศกแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์หบ้รกิาร [ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง และ สงวนสทิธิ�
เฉพาะลกูคา้ที�จองกอ่นเดนิทางเทา่นั�น]*** 
Universal Studio of Singapore มทีั �งหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น.(เลน่กี�รอบกี�ไดต้ามใจ
ชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพื�นที� 49เอเคอร ์ในเกาะเซน็โตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของ
ทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวที�หลากหลายรปูแบบ มทีั �งยงัม ีคาสโิน 
เปิดบรกิารตลอด 24 ชั�วโมง ตั �งอยูท่ี�โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกบัเครื�องเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 
BattlestarGalacticaเครื�องเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ี�สงูที�สดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั�งเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่นภาพยนตร์
เรื�อง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์
ชื�อดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตื�นเตน้ประทบัใจไมรู่ล้มืมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่
มมัมี� 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ 



 
 
 
 
 
 

บนัเทงิของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ 
มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทั �งในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสี�ยงโชคใน
คาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ี�ใชก้ารลงทนุมหาศาลเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยวใหม้าเขา้ชม
ความอลังการระดับชาตทิี�ไดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ 
สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นที�จะเขา้
คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตํุ�ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสั �น 
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ)หรอื อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายที�กาลาเรยี 
รวมทั �งของฝากที�ระลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ที�
เปิดตลอด 24 ชั�วโมง 
***(อสิระอาหารกลางวันและเย็น เพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว)*** 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

 
      นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa 
Grand Bugis / D'resort / Oxford หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3:  
เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติ ี� (Fountain of Wealth) ไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขี�ยวแกว้ - 
อสิระชอ้ปปิ� งออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ�นซึ�งลอ้มรอบ 
ดว้ย ทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่�า

สงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั �งของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก นําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออน 

สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั�นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี�หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีศันยีภาพที�

สวยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน นํา

ทา่นแวะชม  นํ �าพุแหง่ความม ั�งค ั�ง Fountain of Wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ั �งอยูท่า่มกลางหมูต่กึซนั

เทคซติี� ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิ�นใหม ่หมูต่กึซนัเทคสรา้งขึ�นโดยนักธรุกจิชาว

ฮอ่งกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานนํ�าพ ุ

และไดส้มัผสันํ�าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขี�ยวแกว้ 

(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดั

พระพทุธศาสนาแหง่นี�สรา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ย

ในการกอ่สรา้งทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชั �นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ช ้

ประกอบศาสนพธิชีั �น 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้ม

ถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิและใกลก้นักเ็ป็นวัดแขกซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั ***(อสิระอาหารกลางวัน เพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว)*** 

 นําทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ี�ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําและสนิคา้หลากหลาย 

อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกี�พลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปปิ�งเซน็เตอรเ์ป็นตน้ 

ใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายจากทั�วโลก ไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้แบรนดเ์นมชั �นนําตา่ง ๆ เครื�องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบ

เคี�ยว ของฝาก ของที�ระลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัที�จดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ี

19.20 น. 
ออกเดนิทางจากสนามบนิเพื�อเดนิทางกลบักรงุเทพ ฯ โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 

3K513 

20.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

 
โปรแกรม : SINGAPORE FULL DAY เที�ยวครบ ราคาถกู 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิเจ็ตสตาร ์แอรเ์วย ์
(GO1G1-SIN3K02)  
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

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

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ราคา 

ไมร่วมตั�ว 

03 - 05 สงิหาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.-    6,900.- 

04 - 06 สงิหาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.- 6,900.- 

17 – 19 สงิหาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

18 - 20 สงิหาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

25 - 27 สงิหาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

31 สงิหาคม – 02 
กนัยายน 2561 

11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

01 – 03 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

21 – 23 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 



 
 
 
 
 
 
22 – 24 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

28 – 30 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

29 กนัยายน  – 01 
ตลุาคม 2561 

11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

05 – 07 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

06 – 08 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

12 – 14 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

26 – 28 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

27 – 29 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 5,000.- 6,900.- 

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

29 – 31 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

30 ธันวาคม – 01 
มกราคม 2561 

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

31 ธันวาคม – 02 
มกราคม2561 

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

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,500 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3.5 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 25 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 25 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

 

   เง ื�อนไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�ว  ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ใน
การ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
 


