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ไฮไลท์ 

 ออกเดนิทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เร่ิมต้นเพยีง 4 ท่าน ได้ ในงบประมาณสบายๆ 

 ให้ท่านได้พบกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบที ่ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ   

 ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลงัการ ปอดของชาวสิงคโปร์ 

 สักการะ พระเขีย้วแก้ว เพือ่เสริมความเป็นสิริมงคล 

 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน  สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
 อ านวยความสะดวกสบาย ในการเดนิทาง บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน 

 โรงแรมที่พกั 2 คนื  

  

 

 

WONDERFUL SINGAPORE 
GROUP & GO  

 3 วนั 2 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,500.- 
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วนัแรก  สิงคโปร์ - เมอร์ไลออน - น า้พุแห่งความมั่งคั่ง - วดัพระเขีย้วแก้ว - การ์เด้นบายเดอะเบย์ –  
  Marina Bay Sands : ชมการแสดงโชว์แสงสี น ้าพุ Wonder Full – Light & Water Spectacular 
... น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เวลาท้องถ่ินสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นพบไกด์ท้องถ่ินฯ 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนา้
ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน และนาํท่านแวะชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง “FOUNTAIN OF WEALTH” แห่ง
เมืองสิงคโปร์ตั้งอยูท่่ามกลาง หมู่ตกึซันเทคซิตี ้ซันเทค มาจากคาํในภาษาจีน แปลว่าความสาํเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนั
เทคสร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่า
ถา้ไดเ้ดินรอบลานนํ้าพุ และไดส้มัผสันํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ ารวยตลอดไป   

 
 
 
 

 
 
 จากนั้นนาํท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซ่ึงตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เพ่ิงไดรั้บการก่อตั้งในปี ค.ศ.2007 วดัแห่งน้ีไดรั้บ

การออกแบบตกแต่งภายในอย่างงดงามและจดัแสดงขา้วของต่างๆ 
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของพุทธศาสนา วดัน้ีไดช่ื้อมาจากพระเข้ียว
ซ้ายของพระพุทธเจ้า ซ่ึงได้มาจากท่ีฝังพระศพในเมืองกุสินารา 
ประเทศอินเดีย และนํามาจัดแสดงไวท่ี้น่ีการวดั น้ีถูกสร้างข้ึนใน
รูปแบบ ศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังน้ี  ได้รับ การออกแบบ และ 

วางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ท่านเจ้าอาวาสของวดั บนชั้น 3 ของวดั จัดแสดงพระพุทธรูปและ 
ส่ิงลํ้าค่า ทางพุทธศาสนา เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระชิวหา  

 พระบรมสารีริกธาตุ พระเขีย้วแก้ว ประดิษฐานอยูใ่นสถปูใหญ่ โดยมี
นํ้าหนกั 3,500 กิโลกรัม ทาํจากทองแทห้นกั 320 กิโลกรัม โดยทองคาํ 
234 กิโลกรัมในจํานวนน้ีได้มาจากการบริจาคโดยผูมี้จิตศรัทธา 
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถชมพระเข้ียวแก้วได้จากพ้ืนท่ีส่วน
ประชาชนทัว่ไปเท่านั้น (เฉพาะพระสงฆ์เท่าน้ันท่ีจะได้รับอนุญาตให้เข้าด้านในหอฯได้) สถานท่ีไฮไลท์อ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์สงฆ ์(Eminent Sangha Museum) ซ่ึงเป็นโรงละครท่ีจดัการแสดง การเสวนา และภาพยนตร์ท่ีมี
เน้ือหาเชิงวฒันธรรม หากคุณตอ้งการจะนัง่สมาธิเงียบ ๆ ท่ามกลางความจอแจของย่านไชน่าทาวน์ สวนอนัร่มร่ืน
ของท่ีน่ี พร้อมดว้ยเจดียแ์ละกงลอ้อธิษฐาน กน็บัเป็นสถานท่ีปลีกวิเวกท่ีสงบร่มร่ืน  จากนั้นนาํท่านชมการจดัสวนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัตน้ไมน้านา
พนัธ์ุและเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั SUPER TREE คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรับให้
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ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ SUPER TREE (**ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์สาํหรับ 
SUPER TREE :.) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะ
แบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ 
CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (**ไม่รวมค่าเข้าชม FLOWER DOME 
และ CLOUD FOREST / 2 Dome :)   จากนั้ นนําท่านชมการแสดงโชว์แสง สี นํ้ าพุ ในตอนกลางคืน ท่ีมีช่ือว่า 
Wonder Full – Light & Water Spectacular เป็นโชว์ท่ีจัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําได้ยิ่งใหญ่ 
และ ตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและนํ้ าท่ียิ่งใหญ่
ท่ี สุดในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาในการ
ออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบ เร่ืองราว เป็นเวลา
ถึง 3 ปี ถึงจะเปิดให้ไดช้มกนั ซ่ึงการแสดงชุดน้ีไดรั้บรางวลั 
Best New Tourist Attraction ท่ี จั ด อั น ดั บ โ ด ย  ASEAN 
Tourism Forum ในการแสดงน้ีจะมีอยูด่ว้ยกนั 2 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1.) การแสดงนํ้ าพุ ยิงภาพ ตัวอกัษร เร่ืองราว ทาง video projectors ออกมาท่ีม่านละอองนํ้ าเป็นภาพ 3 มิติ มีดนตรี
ประกอบการแสดง  

2.) การแสดงแสงสีท่ีตวัตึก Marina Bay Sands และยิงแสงเลเซอร์ท่ีดาดฟ้ารูปเรือ มีดนตรีประกอบการแสดง 
หมายเหตุ :  ระยะเวลาการแสดง 15 นาที สามารถชมไดฟ้รี ทั้งสองการแสดงน้ีมีข้ึนในเวลาเดียวกนั ใน 1 รอบ แต่การชมแต่ละ 

การแสดงจะอยู่คนละตาํแหน่งกนั คงตอ้งเลือกดูอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้อยากจะดูทั้ง 2 อย่างก็ตอ้งแบ่งเป็น 2 รอบ 
เช่น สองทุ่มชมการแสดงนํา้พุ สามทุ่มคร่ึงชมการแสดงแสงสี  

 (**ไม่รวมค่าบัตรสาํหรับขึน้ชม @ Sand Sky Park  )  
กลางวนั/ค ่า อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่** 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พกั.. 
 

วนัที่สอง ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  (**รวมบัตรเข้า 1 Day Pass) (บริการรถรับ-ส่งระหว่างโรงแรมและยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิงระดบั

โลก ใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบท่ี ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  มีทั้งหมด 7 โซน  
เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะ
เซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 ห้องจากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาว 
ท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
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7 โซน มีดังนี ้ 1) Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการาง
คู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

 2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
 3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านกาํลงัอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง 

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 สัมผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความบนัเทิงของ

จกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   
 และมีอาหารใหเ้ลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยนิูเวอร์แซล และในส่วนของ Festive 

Walk, New York Town, Food Court Center หรือ เขา้เส่ียงโชค ในคาสิโน หรือ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมท่ี กาลา
เรีย หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเขา้เส่ียงโชคในคาสิโนคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงค์โปร์ ท่ีใชก้าร
ลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเขา้ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย เชิญท่านอิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สลอ๊ตแมชชีน แบลค็เจค็ รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ  

 (หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและต้องมีอายุ 
ไม่ต า่กว่า21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ**) 

 หรือจะสนุกสนานกบัการ ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมทั้งของฝากท่ีระลึก หลงัจากความสนุกสนานจบ
ลงเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชัว่โมง สนุกกบัการ ชอ้ปป้ิง สินคา้มากมาย 
เช่นตวัการ์ตูน ของฝากท่ีระลึกได ้(**รวมบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 1 Day Pass) 

กลางวนั/ค ่า อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่** 
 สมควรแก่เวลาพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั .. 

วนัที่สาม อสิระท่องเที่ยว และ พกัผ่อนตามอธัยาศัย  (ไม่มรีถรับ-ส่งบริการ**) - สนามบินชางก ีสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ใหท่้านอิสระท่องเท่ียว และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
แนะน าท่องเที่ยว : 27 สถานที่ท่องเที่ยว ย่านถนนออร์ชาร์ด  
 >>> http://www.dplusguide.com/2014/27-shopping-on-orchard-road-part-2  
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่** 
 สมควรแก่เวลา จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชางก ีสิงคโปร์ เพ่ือทาํการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทางกลบัฯ 
 

*************************** 
ข้อควรทราบ :  
 ราคานีย้กเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
 BLACK OUT PERIOD , 15-18 SEP 22-24 OCT, 24-25 DEC , 30 DEC-01 JAN’18 

http://www.dplusguide.com/2014/27-shopping-on-orchard-road-part-2
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อตัราค่าบริการ 

โรงแรม ท าเลทีต่ั้ง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

MOON 23 HOTEL  Little India 9,500.- 

HOTEL BOSS  VICTORIA STREET 9,700.- 

CHANCELLOR  ORCHARD 9,999.- 

GRAND CENTRAL  ORCHARD 10,500.- 

 
** กรณสีนใจวนัเดินทางช่วงเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง ** 
 

อตัรานีร้วม  
 รายการท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งบริการตามระบุไวใ้นรายการ (รถตู ้13 ท่ีงนัง่)  พร้อมคนขบัรถ (Driver & Guide are one person) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 นํ้าด่ืมบริการท่านละ 1 ขวด / วนั 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 5 SGD/ DAY / PAX 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า4 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือดาํเนินการยื่นขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   
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โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิดใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 


