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ไฮไลท์ของโปรแกรม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ดอนเมอืง- ชางก-ีดอนเมอืง ฟรีน า้หนักกระเป๋าไป - กลบั 
20 กโิลกรัม (ไม่รวมอาหารเช้า) 

 โรงแรมทีพ่กัมาตรฐานระดบั 3 ดาว 2 คนื พร้อมรถรับ-ส่ง สนามบนิ - โรงแรม -สนามบนิ 

 เทีย่วครบทุกไฮท์ไลท์  เข้าชม GARDEN BY THE BAY  และ MARINA BAY SAND พร้อมถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน 

 สนุกสุดมนัส์ เพลดิเพลนิไปกบัเคร่ืองเล่น นานาชนิด ณ UNIVERSAL  STUDIO   

 ช้อปป้ิงจุใจ ณ ถนนออร์ชาร์ด   

 พเิศษ!!! ลิม้รส ข้าวมนัไก่ไหหล าร้าน BOON TONG KEE และ บัก กดุ เต๋ ณ ร้าน SONG FA 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

เดอืน กรกฎาคม 
01-03 /03-05 /06-08 / 08-10/ 10-12 / 13-15 / 15-17 / 17-19  
20-22 / 22-24 / 24-26 กรกฎาคม 58 

ราคา   13,900.- 

เดอืน กรกฎาคม 
29-31 กรกฎาคม / 31-2 สิงหาคม 58 (30 วนัอาสาฬหบูชา/ 31 วนั
เข้าพรรษา) 

ราคา   14,900.- 

เดอืน สิงหาคม  03-05 / 05-07 / 07-09/ 10-12 /12-14 /14-16 สิงหาคม 58  ราคา   13,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – MERLION – น า้พุแห่งความมัง่คัง่ – GARDEN BY THE BAY– BUMPBOAT 
  มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT     

 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก                        (-/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)       

สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

08.25 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW202 
11.50 น.  ถึงสนามบินชางก ี(CHANGI AIRPORT) ประเทศสิงคโปร์ 
 (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ เดินทางสู่ ถนนอลิซาเบธวอล์ค จุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ น าท่านสู่ เมอร์ไลออน
พาร์ค (Merlion Park) สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันน้ีมีลกัษณะหัวเป็นสิงโตตวัเป็นปลาสร้างข้ึนโดย LIM 
NANG SENG ช่างแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงของสิงคโปร์โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์พร้อมช่ืนชมบรรยากาศร่ืนรมยข์องอ่าวมารีน่าอนัเล่ืองช่ือ จากนั้นเดินทางสู่ 
SUNTEC CITY สร้างข้ึนตามหลกัความเช่ือฮวงจุ้ยของจีน โดยกลุ่มนักลงทุนจากฮ่องกง   มาจากค าในภาษาจีน 
แปลวา่ ความส าเร็จช้ินใหม่ ประกอบไปดว้ยอาคารทั้งหมด 5 ตึก ตรงกลาง จะมีวงแหวนอยูว่งหน่ึง เรียกวา่ วงแหวน น ้าพุ
แห่งความมั่นคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เป็นน ้ าพุท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก น าท่านสู่ GARDEN BY THE 
BAY (THE LASTEST ICON OF SINGAPORE) โอเอซิสแห่งใหม่ของเมือง ด าเนินการก่อสร้างโดย SINGAPORE 
NATIONAL PARK ท่ีตอ้งการรณรงคเ์พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเป็นแหล่งให้ความรู้ทางดา้นพฤกษาศาสตร์แก่ประชาชน  มี
ตน้ไมย้กัษน้ี์ มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า SUPER TREES ส่วนทางเดินชมสวนดา้นบนเรียกวา่ OCBC SKYWALK  
ส าหรับใหผู้ท่ี้มาเยีย่มชมสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงไดอี้กดว้ย  ดา้นล่างจะมีการจดัสวนเพ่ิมเติมตามแต่ประเทศต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นสวนหินของจีน อินเดีย มาเลเซีย ส่วนโดมหลกัๆ ให้เขา้ชมคือ FLOWER DOME พืชจากทุกภูมิภาคทัว่โลก 
ส่วนอีกโดมคือ CLOUD FOREST เป็นโดมพืชเมืองร้อน (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 
SGD หรือประมาณ 730 บาท) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
น าท่านล่องเรือ BUMBOAT ชมทศันียภาพยามค ่าคืนของแม่น ้ าสิงคโปร์ น าท่านล่องเรือผ่านตึกESPLANADE(ตึกหนาม
ทุเรียน)โรงละครท่ีมีช่ือเสียงของสิงคโปร์ท่ีจะเร่ิมเปิดไฟตอ้นรับสายตานักท่องเท่ียว ผ่านชมสะพานต่างๆ ท่ีลว้นแต่มี
ช่ือเสียงและประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ชมความงดงามแปลกตา ย่าน CLARKE QUAY สถานท่ีท่องเท่ียวยามค ่าคืนยอด
นิยมของชาวสิงคโปร์ ท่ีประดบัไฟไวอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นวนกลบัออกสู่ปากอ่าวมาริน่า (MARINA BAY) ให้ทุกท่านได้
เก็บภาพ โรงแรม MARINA BAY SANDS อีกมุมมองหน่ึงท่ีสวยท่ีสุด และตรงบริเวณล่องเรือจุดน้ี ให้คุณไดส้ัมผสักบั 
MERLION ท่ียนืตระหง่านพน่น ้ า ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกนัแบบเตม็ๆ 
จากนั้นน าท่านเยีย่มชม "มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ยห้องพกั
และห้องสูทกวา่ 2,561 ห้องโรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึน 20 
เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกาย พาร์คน้ีถือวา่เป็น สวน
ลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 
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57 และยงัมี "มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน" ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ี
เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน
มากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอด
เหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถาน
คาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุด
สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทั้ งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้อดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
จากนั้นให้ท่านชมโชว ์WONDER FULL LIGHT คือการแสดง LIGHT AND WATER SHOW การแสดงแสง และ
สายน ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การ
แสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมทางหา้ง) 
 พกัทีโ่รงแรม MARRISON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – SHOPPING ORCHARD ROAD  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร       (อาหารเช้า/ -/ -)       
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สิงคโปร์ (UNIVERSAL STUDIO) เพลิดเพลินกบัส่วนสนุก แห่งใหม่ของโลก ท่ีสร้างจาก
จินตนาการสถานท่ี และ ตวัละคร ตามแบบฉบบัของโลกภาพยนต ์ฮอลลีวูด๊  
ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ย เคร่ืองเล่น 24 ชนิด จากพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 7 โซน  
1. NEW YORK เร่ิมตน้ความสนุกดา้ยการเดินเขา้สู่ถนนสายคลาสสิค ท่ีตกแต่งดว้ย และจ าลองเอา 
บรรยากาศ สถาปัตยกรรม ตึก บา้นรือน รถ และร้านคา้ต่าง ในยคุเก่าของเมืองนิวยอร์ค  
ชมการแสดง SPECIAL EFFECT ท่ีสร้างโดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก STEVEN SPIELBERG 
2. SCI-FI CITY (โซนวทิยาศาสตร์และโลกแห่งอนาคต)  
โซนท่ีมีการตกแต่งแบบ ล ้าสมยั พร้อมเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต 

 BATTLESTAR GALACTICA เคร่ืองเล่น รถไฟเหาะตีลงักา รางคู ่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (42.5 เมตร)  
วิง่บนความเร็ว 90 กม/ชัว่โมง จากหนงัดงั BATTLESTAR     

 ACCELERATOR  เคร่ืองเล่นส าหรับคนท่ีรักการหมุน ท่ีนัง่จะเป็นวงกลม คลา้ยถว้ยกาแฟขนาดใหญ่ และหมุน
ดว้ยความเร็ว 

 TRANSFORMERS THE RIDE  เคร่ืองเล่น SIMULATOR ท่ีจะพาเราผา่นฉาก มนัส์ ๆ ในหนงั เหมือนอยูใ่น
เหตุการณ์ในหนงัจริงๆ สร้างโดยทีมงานท่ีสร้างหนงัเร่ือง TRANSFORMERS ใครท่ีช่ืนชอบไม่ควรพลาด 

3. ANCIENT EGYPT (โซน เปิดต านานแห่งอียปิตโ์บราณ) 
 REVENGE OF THE MUMMY  รถไฟเหาะความเร็วสูง (90 กม/ชม) คน้หาสมบติัแห่งฟาโรห์และปริศนาแห่ง

มมัม่ี  
 TREASURE HUNTERS นัง่รถจ๊ิป ตลุยไปในทะเลทรายอียปิตโ์บราณ คน้หาขมุทรัพย ์

4. THE LOST WORLDโลกลา้นปีท่ีสูญหาย  ดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยไดโนเสาร์พนัธ์ุต่างๆ ท่ีสาบสูญ   
JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ล่องแก่ง   ผจญภยัในดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยไดโนเสาร์ ผา่นเร่ืองราวของหนงั
เร่ือง JURASSIC PARK ทั้งหอ้ง LAB และโรงงานท่ีถูกท าลาย จากไดโนเสาร์ บางทีคุณอาจตอ้งพุง่ตวัลงมาสู่สายน ้ าเบ้ือง
ล่างเพ่ือหลบหนี เจา้ที-เร็กซ์ ตวัร้าย  
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 CANOPY FLYER ส ารวจ THE LOST WORLD ในมุมสูง ดว้ยเคร่ืองเล่นแบบกระเชา้หอ้ยขา ความเร็วสูง ท่ีจะ
วิง่ฉวดัเฉวยีน อยูบ่นรางดา้นบนรอบๆ 

 DINO SOARIN เคร่ืองเล่นคลา้ยมา้หมุนแต่ท่ีนัง่จะเป็นตวัไดโนเสาร์  
WATER WORLD ต่ืนเตน้กบัการแสดงโชว ์ของสตั้นท ์ในแบบฉบบัของ Water World  

5. FAR AWAY CASTLE ดินแดนแห่งเทพนิยาย   
 SHERK 4-D ADVENTURE ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบั ฮีโร่ ตวัเขียว เชรค และเจา้หญิงฟิโอน่า ในแบบฉบบัของ

หนงั 4 มิติท่ีคุณจะตอ้งต่ืนเตน้ และ ประทบัใจ 
6. MADAGASCAR มาดาร์กสัการ์ ป่วนป่าแอฟริกา 

 MADAGASCAR A CREATE AVENTUREล่องเรือ ผา่นดินแดนแห่งสีสรร และการ์ตูนผจญภยัผา่นเร่ืองราว
ต่างๆ  เสมือนไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตการ์ตูนมาดากสัการ์  

 KING JULIEN’S BEACH PARTY GO ROUND มา้หมุน ท่ีน าโดย KING JULIEN และ ตวัละครเด่นๆ จาก
หนงั MADAGASCAR  

7. HOLLYWOOD โรงละคร ในสไตล ์BROADWAY สมัผสักบั เหล่าคนดงั และมีช่ือเสียง ท่ีจะมาปรากฏตวัเราได้
ถ่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก อยา่งเป็นกนัเอง  
***(พเิศษคูปองอาหารส าหรับอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วและเล่นเคร่ืองเล่น)*** 

หากลูกค้าไม่ไป Universal Studio คนืเงนิผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เดก็ 1,100 บาท 
 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร    
ค า่  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

ปิดทา้ยรายการกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น ถนนออร์ชาร์ด  สินคา้ราคาพิเศษแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าช่ือดงันานา
ชนิด ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งจุใจท่ี DELFI ORCHARD, TANGLIN SHOPPING CENTER, 
ORCHARD TOWERS, FORRUM THE SHOPPING MALL, 
PALAIS RENAISSANCE, FAR EAST SHOPPING  CENTRE, LIAT TOWERS, WJEELOCK PLACE, PACIFIC 
PLAZA, DFS GALLERRIA, FAR EAST PLAZA, TANGS PLAZA, LUCKY PLAZA, ION ORCHARD, ISETAN, 
WISMA ATRIA,  TAKASHIMAYA, PARAGON, MANDARIN GALLERY, 313 @SOMERSET, ORCHARD 
PLAZA 
พกัทีโ่รงแรม MARRISON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม สิงคโปร์ - ไชน่าทาวน์ – พระเขีย้วแก้ว – สนามบินแชงก ี- กรุงเทพฯ           

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       (อาหารเช้า/ -/ -)       
น าท่านเดินทางสู่ ยา่น ไชน่าทาวน์ ศูนยร์วมทางวฒันธรรมของผูอ้พยพชาวจีนในสิงคโปร์ สิงคโปร์มีประชากรท่ีเป็นคน
จีนอยูอ่าศยักวา่ 70% ของประชากรทงัหมด อาจเรียกวา่ เป็นประเทศของคนจีน เชิญชมความงามของอาคารบา้นเรือนของ
ชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไดใ้นย่านน้ี มรดกทางวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนชาวจีน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั มี
ร้านคา้มากมาย เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก จ าหน่ายทั้งป้ายอกัษรลายมือพู่กนัจีน สมุนไพรและรังนกในร้านยาจีน น าท่าน
นมสัการพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) พร้อมท าบุญเสริมสิริมงคล วดัแห่งน้ีตั้ งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ 
ภายในมีสถูปสร้างข้ึนจากทองค าท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคกวา่ 420 กก. ตวัอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์
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ถงั ซ่ึงเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภณัฑ์และนิทรรศการเก่ียวกบัพุทธศาสนา และชมพุทธรูป
ภายในพิพิธภณัฑ ์

       ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี
13.25 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมอืง โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW201 
16.50 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบินดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วง
เทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 

***หมายเหตุ กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป และมหีัวหน้าทวัร์ 1 ท่าน*** 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางวนัที ่ 
01-03 /03-05 /06-08 / 08-10/ 10-12 / 13-15 / 15-17 / 17-19  

20-22 / 22-24 / 24-26 กรกฎาคม 58 
03-05 / 05-07 / 07-09/ 10-12 /12-14 /14-16 สิงหาคม 58 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน  
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 

13,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,900.- 

 
 

ออกเดนิทางวนัที ่ 
29-31 กรกฎาคม / 31-2 สิงหาคม 58 (30 วนัอาสาฬหบูชา/ 31 วนัเข้าพรรษา) 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน  
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 

14,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่  4,900.- 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
2. ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
3. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
5. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
6. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
8. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. / ท่านละ 1 ใบ 
9. ค่าหวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอด 

10. รายการในต่างประเทศ 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษทัได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม
ท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์
แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 24 สิงคโปร์ดอลล่า ตลอดทริป การ
เดนิทาง  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินใน
นามบริษทั หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)
ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู ้ด  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ือง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 
 

เงือ่นไขการให้บริการ   
1.  ควรจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาทส่วนท่ีเหลือช าระก่อน การเดินทาง 21วนั   
2.   การยกเลกิ  

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได้) 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่  14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

3.  เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณี
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุในรายการเดินทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

5.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

6.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข    ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 


