
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 โดยสายการบิน 

ออกเดินทางแน่นอน มีนาคม 2558 

ราคาเริ่มต้น 19,900  บาท /ท่าน  

 

ทัวร์สิงคโปร์ เท่ียวสิงคโปร์ - สัมผัสน้าํพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชือ่กันวา่จะ
พบกับโชคลาภ - สนุกเต็มวันกบัยนูิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแบบไม่จํากดัรอบ - 
สัมผัสกบัโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าท่ีใหญ่ทีสุ่ดในโลก - ชมสวนพฤกษศาสตร์
ริมอ่าวมารีน่าท่ียิ่งใหญท่ี่สดุในโลก “Gardens by the Bay” - ล่องเรือบัม้โบ๊ทชมแม่น้ําสิงคโปร์ เพือ่
สัมผัสชวีติความเป็นอยูข่องคนสิงคโปร์ - ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก - สัมผัส
มนต์เสน่หว์ถิีชวีติของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชนา่ทาวน์ - พร้อมสักการะไหวเ้จา้แมก่วนอิม ณ วดั
พระเขีย้วแกว้ ย่านไชน่าทาวน์ - ล้ิมรสอาหารพื้นเมอืงอันเล่ืองชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก-่รสชาตติ้น
ตํารับของสิงคโปร์ - พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมนั ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท,์ โรบินสัน 
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คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี 3K512 
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรจากน้ัน นําท่านสู่ภัตตาคาร 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบ้านเรือนท่ีสร้างข้ึนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สัมผัสนํ้าพุแห่งความม่ังคั่ง 
นํ้าพุที่สูงที่สุดในโลก fountain of wealth ล้อมไปด้วยตึกสูง 5 ตึก ว่า
กันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ หลังจากน้ันนําทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ 
แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ 
“ GARDEN BY THE BAY “ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบน
เกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่ืนชมกับ ต้นไม้นานาพันธ์ุ และ เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยังมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้า
ด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่ง

โดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) 
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม ( 
รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ) นําท่านเย่ียมชม “มารี
น่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ 
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ 
The Sands Sky Park ต้ังอยู่ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึน 20 

เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์คน้ีถือว่า
เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 
ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา 
รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน” ท่ีต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับ

วันแรก  กรุงเทพฯ – ซันเทค - ซิตี ้(fountain of wealth) - การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ –มารีนา เบย์ แซนด-์ 

ล่องเรือชมแม่นํ้าสิงคโปร์ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
 

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไป ด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไป กับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะ
พนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนัน หยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ 
รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ ไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ 
ภายในยังมีร้านค้าปลีกและ ภัตตาคารมากมาย ( หมายเหตุ ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ี จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และ
ห้ามสวมรองเท้าแตะ )สําหรับนักชอปปิ้งท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก
ท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์,ตึกแอสพลานาด และ 
บริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็น
อย่างมากเลยทีเดียว จากน้ันเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ Clarke Quay สถานที่
ท่องเท่ียวยามค่ําคืนยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นําท่านล่องเรือ Bumboat 
ชมทัศนียภาพของแม่นํ้าสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝ่ัง
แม่นํ้าใจกลางสิงคโปร์ 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Village Hotel Bugis // Quality Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มี
ทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น.  
(เล่นก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ใน
พื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่ม
ของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับ
หรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโน เปิดบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : 

The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง 

วันท่ี  สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
 

Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ
ต่ืนเต้นประทับใจไม่รู้ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง
ของจักรวาลอย่างแท้จริง (อาหารกลางวันอิสระเพ่ือให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่) อาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 

ร้าน หลากหลายสไตล์ ท้ังในส่วนของยูนิเวอร์แซล และใน
ส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food 
Court Center) หรือ เข้าเส่ียงโชค ในคาสิโน หรือ ช้อปป้ิง 
สินค้าแบรนเนม ท่ี กาลาเรีย หลังอาหาร ตามอัธยาศัยใน 
คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงค์โปร์ ท่ีใช้การลงทุน
มหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความอลังการ
ระดับชาติท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เชิญท่านอิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแม
ชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ ( หมายเหตุ ตาม

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่ง
กาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ ) หรือจะสนุกสนานกับการ  
ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมท้ังของฝากท่ีระลึก หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่าน
สามารถเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง สนุกกับการช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของ
ฝากท่ีระลึกได้ 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Village Hotel Bugis // Quality Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า 
 
 
 
 
 
เที่ยง 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชม เมอร์
ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้าง
เหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีจัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็น
สัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นําท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้
ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายร้านค้า 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง-สิงคโปร์ 

วันท่ีสาม เมอร์ไลออนพาร์ค-ไชน่าทาวน์ – ไหว้เจ้าแม่กวนอิม – อิสระชอ้ปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ 



  

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่                 

พักห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายตุ่ํากว่า 12 
ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน(มีเตยีง) 

เด็กอายตํุ่ากว่า 12 
ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(ไม่มเีตียง) 

พักเดีย่ว 
ผู้ใหญ ่

6 มี.ค. 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

13 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

14 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

20 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

21 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

27 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

28 มี.ค 58 19,900 18,900 17,900 24,900 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดท้ัง 5 ข้อ 

 

บ่าย 
 
 
 
 
 
 
19.20 น. 
 
20.35 น. 

นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวม
ห้างสรรพสินค้าช้ันนําและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์
พ็อยท์, โรบินสัน, ลักก้ีพลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อ
ปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากท่ัวโลก ไม่ว่า
จะเป็นเส้ือผ้าแบรนด์เนมช้ันนําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว 
ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนํา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการ
บินเจทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K513 
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



  

หมายเหตุ  

1. สําหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

6. คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ด้วย โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

 

อัตรานี้รวม 

1.ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินกําหนด) 

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง 

4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6.ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7.นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

8.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 



  

9.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

5.ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 

เงื่อนไขการจอง : วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน 

 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีน้ีบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

เงื่อนไขการสาํรองท่ีนั่ง 



  

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้
เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว  

2.การชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจําท้ังหมด 

5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได้ 

7.กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม 
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 



  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว 
REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

++ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

++ โรงแรมในสิงคโปร์ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย  

 

การเดนิทางเปน็ครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถอืเปน็สาระสาํหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่



  

สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ
มีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 


