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 ออกเดนิทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตวั เร่ิมต้นเพยีง 4 ท่าน   

 โรงแรมที่พกั ท าเลด ีเดนิทางสะดวก FREE WIFI 

 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการเตม็วนัที ่ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลงัการ ปอดของชาวสิงคโปร์ 

 ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ และ สักการะพระเขีย้วแก้วเพือ่เสริมความเป็นสิริมงคล 

 ชมคาสิโน และ โรงแรมสุดหรูระดบั 6 ดาว ที่ MARINA BAY SANDS 

 ช้อปป้ิงแบบเพลนิเพลนิที่ถนนออร์ชาร์ด บูกสิ (BUGIS) และ ย่านไชน่าทาวน์ 

 ฟรี! คูปองอาหารเยน็ 10 SGD /ท่าน ให้ท่านเลอืกทานตามต้องการ เช่น เมนูแนะน า ข้าวอบหม้อดนิ  

 ลิม้รส อาหารช่ือดงั ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บกักุ๊ดเต๋ 

 

 

WONDERFUL ASIA 
MARVELOUS SINGAPORE  

 3 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,999.-  ก าหนดการเดนิทาง : วนันี ้- มีนาคม 2560  
เลอืกวนัเดินทางเองได้ เที่ยวแบบส่วนตัว 4 ท่านขึน้ไป 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – DUTY FREE - เมอร์ไลอ้อน - น า้พุแห่งความมั่งคั่ง - MARINA 
BAY SANDS - GARDEN BY THE BAY – ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด 

05.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ผู ้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 8 สายการบิน THAI LION AIR 
เพ่ือเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL104  
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย  

มี จุด เร่ิมต านานความอร่อยใน ปี  1696 ก่อตั้ งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึ งทุ กวัน นี้  ก็  40 ก ว่าปี 
น าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE วัด น้ี เป็นวัด ท่ี มี ช่ือเสียง 
อยา่งมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิม
นั้นมาจากคนท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนัน่เอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 
โดยคนจีนท่ีอพยพมาตั้ งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลาง
ส าหรับพบปะ พูดคุ ย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงั
พินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ไดรั้บความเสียหาย
ใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE SHOP) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ ผ่านชม “ELEPHANT STATUE” รูปป้ัน
ช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความ
สัมพันธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก ให้ท่านชมเมือง
สิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกดท์อ้งถ่ิน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลา
ว่าการเมือง  ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค  ซ่ึ งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า  
“OLD PARLIAMENT HOUSE” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ 
ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ัน
คร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพ ท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น  
“โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง 
FOUNTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้ งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าใน
ภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการ
พาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผสัน ้าจะพบโชคดี
และ ร ่ ารวยตลอดไป จากนั้นอิสระท่านท่ี “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ประกอบไป
ด้ว ยห้ อ งพั ก แ ละห้ อ ง สู ท  กว่ า  2,561 ห้ อ ง  โร งแรม ยั งมี ไฮ ไล ท์  คื อ  THE SANDS SKY PARK  
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นีถ้ือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และ ไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง  
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THE SKY ON 57 และยงัมี “มารีน่าเบย์แซนส์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวั
โรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกม การพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ 
แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และ  ตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย  
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุ
ต า่กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่ กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

 
ส าหรับนักช้อปป้ิง  ทั้ งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ  LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, HERMES, PRADA, BURBERRY, CARTIER  จากนั้ นน าท่ านชมการจัดสวนท่ี 
ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัตน้ไม้
นานาพัน ธ์ุและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจาก น้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั SUPER TREE คู่ท่ีมีความ
สูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู ้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น  สวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ  
SUPER TREE (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ SUPER TREE) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ และยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสอง เรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ 
ดงัน้ีFLOWER DOME (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีม
ต่างๆ ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม FLOWER DOME และ CLOUD FOREST) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมนัไก่ช่ือดงั 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือตามที่ท่านเลอืก 
วนัที่สอง   สนุกสนานเตม็วนัไปกบั UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวนั 

น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิง 
 ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบท่ี ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!!  
              มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ใน 
 พ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทหอ้งพกั 1,800 หอ้งจาก 
 โรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ท่ีโรงแรม  
 Crockford Tower  
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1) Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เค ร่ืองเล่นรถไฟเหาะ 
     ตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์ 

     เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สัมผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ  

     บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
 
มีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้ งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ  
Festive Walk, New York Town, Food Court Center หรือ เข้าเส่ียงโชค ในคาสิโน หรือ ช้อปป้ิง สินค้า 
แบรนเนม ท่ีกาลาเรีย หลังอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเข้าเส่ียงโชคในคาสิโนคาสิโนแห่งแรกของ
ประเทศสิงคโ์ปร์ ท่ีใชก้ารลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเขา้ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านอิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็เจ็ค 
รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ  
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุ 

 ต า่กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ ) 
หรือจะสนุกสนานกับการ ช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมทั้ งของฝากท่ีระลึก หลังจากความ
สนุกสนานจบลงเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ  
ชอ้ปป้ิง สินคา้มากมาย เช่นตวัการ์ตูน ของฝากท่ีระลึกได ้

 ***อสิระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลอย่างเตม็ที 
 ***ฟรี!!! คูปองรับประทานอาหารเยน็มูลค่า 10 SGD ต่อท่าน ให้ท่านได้เลอืกสรรเมนูดังของสิงคโปร์  

อาทิ เช่น ลกัซา , ข้าวอบหม้อดนิ , Cendol (เซนดอล) หรือ ลอดช่องสิงคโปร์ 
18.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือตามที่ท่านเลอืก 
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วนัที่สาม  อสิระตามอธัยาศัย - สนามบินชางก ี - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวันที่  
 **ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินชางก ี**  

ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
12.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL101 
13.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

******************************************** 
 
ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 BLACK OUT DATE  :  24 – 25 DEC 16 , 31 DEC 16 – 1 JAN 17 , 26 JAN – 1 FEB 17 ,  10 – 14 FEB 17 
 กรณีไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบินตามที่ระบุในรายการ หักลบ 5,000 บาท ต่อท่าน 
 แนะน าสายการบินที่ เดินทางไปสิงคโปร์ นอกเหนือจากที่ ระบุในรายการ : TIGERAIR , CATHAY PACIFIC , 

SINGAPORE AIRLINES ฯลฯ กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินและเช็คราคากบัเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 
 
อตัราค่าบริการ     

โรงแรม 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

FRAGANCE CRYSTAL 
(NO ABF)  

13,999.- 13,999.- - 13,000.- 18,500.- 

MOON HOTEL 
 

15,799.- 15,799.- - 13,599.- 17,200.- 

BOSS HOTEL 
 

16,500.- 16,500.- 16,500.- 14,500.- 19,999.- 

FORT CANNING 
 

16,500.- 16,500.- 16,500.- 14,500.- 19,999.- 

JEN HOTEL (WEEKEND) 
 

17,900.- 17,900.- 17,900.- 14,999.- 23,999.- 

JEN HOTEL (WEEKDAY) 
 

18,500.- 18,500.- 18,500.- 14,999.- 23,999.- 
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HOTEL อาหารเช้า ระดับ 

 FRAGANCE CRYSTAL  
LOCATION : GEYLANG 

・ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน ALJUNIED MRT 
STATION โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที 

・ ฟรี!  WIFI ในห้องพกั 

  

 MOON HOTEL  
LOCATION : LITTLE INDIA 

・ใช้เวลา 8 นาท ีไปยัง MUSTAFA 
SHOPPING CENTRE เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
MRT ลติเติล้อนิเดีย และ BUGIS สามารถเดิน
ไปได้ 

・ ฟรี!  Wifi ในห้องพกัและส่วนกลาง 

  

 BOSS HOTEL  
LOCATION : VICTORIA STREET 

・ห่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน LAVENDER MRT 
STATION เพียง 300 เมตร 

・ ฟรี!  WIFI ในห้องพกัและส่วนกลาง 

  

 

FORT CANNING  
LOCATION : ORCHARD 

・ไป Orchard Road โดยใช้เวลาเดิน 8 นาที 

・ ฟรี!  WIFI ในห้องพกั 

  

 

JEN HOTEL  
LOCATION : ORCHARD 

・เดินทางสะดวก ทั้งรถไฟ และ แทก็ซ่ี ใกล้
แหล่งช้อปป้ิง 

・ ฟรี!  WIFI ในห้องพกัและส่วนกลาง 
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อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 กก.  
 ค่าทวัร์บริการโดย DRIVER GUIDE (ENGLISH OR THAI SPEAKING) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด / ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 10 SGD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต า่กว่าที่ตกลง โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund ตาม

ระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินประเภทโปรโมชัน่ หลงัจากออกตัว๋แลว้ ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีระบุในตัว๋เท่านั้น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงใดๆได้

ทั้งส้ิน และไม่สามารถคืนตัว๋ได ้ 
 การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 
 
 



 

 9   

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

 


