
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – น้ําพุแหงความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การเดน บายเดอะเบย 

(ไมรวมคาเขาชมโดม) - มารีนาเบยแซน - ชมโชว SPETRA LIGHT & WATER SHOW  

06.30 น. คณะพรอมกันที่  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 

เคานเตอร E สายการบิน JETSTAR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก 

ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทาน  

09.15 น. เหินฟาสู สนามบินนานาชาตชิางฮี โดยเที่ยวบินที่ 3K512 

 

 

 



 

12.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวรับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง

สิงคโปร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร นําทานชม ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลังที่ออกแบบตาม

หลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่งอุงมือมีหานิ้วเรียงรายพรอมทั้งเยี่ยมชม "น้ําพแุหงความมั่งคั่ง" หรือ  

อันเปนหนึ่งในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มาเยือน

ประเทศเล็กๆ แหงนี้ตองแวะมารับพลังน้ําแหงความร่ํารวยเสมอไป ซึ่งน้ําพุ ณ ที่แหงนี้ยัง

ไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุคเมื่อป 1998 เปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความ

เชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยทั้งหลายบอกเปนเสียงเดียวกันวา เจาตัววงแหวนที่มีน้ําพุง

ออกมาเขาสูใจกลางน้ําพุมีความหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่

น้ําพุงเขาตรงกลางดานในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดย

สายน้ําประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกันอันเปนที่มาของชื่อ “น้ําพุแหงความมั่งคั่ง”กลาว

กันวาใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลวไดมาเดินรอบน้ําพุแหงนี้สามรอบโดยเอามอืแตะ

ที่น้ําพุไวตลอดเวลาจะไดรับพลังน้ําแหงโชคลาภและความโชคดี หรือร่ํารวยตลอดป อีกทั้ง

นําพุที่นี่น้ันมีลักษณะที่แตกตางจากน้ําพุที่อ่ืนน่ันคือน้ําพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดยปกติแลวน้ําพุ

ที่อื่นๆมักจะมีทิศทางพุงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร 

สามารถถายรูปโรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือก

ทุเรียนขนาดยักษวิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกทานสู การเดน บาย เดอะเบย GARDEN BY THE BAY”ใหทานไดชมการจัดสวนที่

ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่นชมกับ ตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ

สิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มี

ไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super 

Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดม

จัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการ ดังนี้ Flower 

Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีม

ตางๆใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นนําทานชม  มารีนา เบยแซนด  รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร  มารีนา เบยแซนด 

ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park 

ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม  (ไมรวมคาขึ้น) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบน

อาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่

กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม.และจัดเปนสวนลอยฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการ

ตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญกวา 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน    มีรานอาหาร

ที่หรูหรา The Sky On 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโอ

อาหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ 

ใหนักทองเที่ยวไดเพลิดเพลิน โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญ

มากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคาปลีก และภัตตาคาร

มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตองแสดง

พาสปอรตและหามมีอายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น 

สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ  และหามสวมรองเทาแตะ)  

 สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกทานสามารถชม

วิวเมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อาวมารีนาเบย จาก

มุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก พรอมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว 

Spectra Light & Water Show ซึ่ ง เป น โช ว สุ ด อ ลั งก ารที่ น าตื่ น ต าตื่ น ใจให กั บ

นักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light and Water Show เปนการ

แสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ที่ใหญที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE 

ริมปากอาวมารินาดานหนาของ MARINA BAY SAND  

 

 

 

 

 (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)    

พักที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา  

วันที่สอง อิสระทุกทานทองเที่ยว ชอปปงตามอัธยาสัย หรือเดินทางสูเกาะมหาสนุก SENTOSA  

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม   

 หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทุกทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา  

(ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ) 

 หากทานไมไปเกาะเซ็นโตซาหัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทาน  

(คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม) 

 ***(อิสระอาหารกลางวนัและค่าํ เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวและชอปปงของทาน)*** 

เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเปนฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเปน

อาณานิคม ของคนอังกฤษ ปนใหญที่เมื่อกอนเคยใช ก็เปนจัดแสดงโชวที่นี่ คือ ฟอรดซิโล

โซ (Fort Siloso) ใน ตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับโลก 

ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมีสถานที่ สําหรับ

ทองเที่ยวหลายที่ สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมตอไปยังสถานที่เที่ยว อาทิเชน 

Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride 

, SEAAQURIUM โลกใตน้ําที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเขาสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7  

โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  

สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ 

มีรี สอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  

คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower  

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

เลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  

3) Madagascar A CrateAdventure เปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยู

ในภาพยนตรเรื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง ส ี

เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหง

ความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง  

 

 

 



 

พักที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม วัดเจาแมกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแกว – ชอปปงออรชารด - กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่วัดเกาแกและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ

ของคนสิงคโปรเพ่ือเปนสิริมงคลแกทุกทาน 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ีดวยทุน

สรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานใน

จะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูที่ชั้น 4 เปนพระบรม

สารีริกธาตุสวนฟนของพระพุทธเจาใหทานไดสักการ นําทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือน

ของชาวจีนที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรม

ที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อหากัน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัตตาคารบุนถองกี่ 

จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอมชมสินคา

อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป

ปง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซื้อสินคา BRAND 

NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปป งระดับโลก เพราะวามี

ศูนยการคารานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงรายสองฝงถนน อาทิเชน หาง  

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   

(หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม ใน

กรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําคณะ

สวนรวม เดินทางสูสนามบิน)  

19.10น นําทานเหินฟาสู กรงุเทพฯ สายการ JETSTAR เทีย่วบนิที ่3K513 

20.35น เดินทางถึง ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

 

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

 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอน

ทาํการ ออก ตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 



 

 

 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดกาเดนิทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 
1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็ไมมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

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

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

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

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

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

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

**ในกรณพีกัหอง Tripple จะใชเตรยีงเสรมิภายในหองพกั** 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

และหวัหนาทวัรทานละ 40 SGD /ทรปิ/ตอทาน***  

 

โปรแกรมทองเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูกบัความเหมาะสมเปนหลกั

โดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนของลกูคาเปนหลกั 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน 

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  



 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วันกรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมี

การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่

มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

 



 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป

ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต

ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้น

เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุก

กรณี 

4.  หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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

 


