
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  

1.  เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY” 
2. สนุกเต็มวันกับยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่เขา้) 
3.  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ารด์  

4.  ลิม้รส“ขา้วมันไก”่ รสชาตติน้ตํารับสงิคโปร ์-บักกุด้เต ๋รา้น
Song Fa สตูรสงิคโปร ์

5.  พักด ีโรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI 

วนัที ่1 : กรงุเทพฯ –  สนามบนิซางฮ ี–  GARDEN BY THE 
BAY –ยา่น Clarke Quay - มารน่ีาเบยแ์ซนส ์–  พัก 

Fragrance Selegie Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที ่2 : อสิระเต็มวนั 

Option 1 : Free Day อสิระเต็มวัน ใหล้กูคา้ไดเ้ทีย่ว

และชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่
Option 2 : สามารถเ ลอืกซือ้ option เสรมิ 
Universal Studio of Singapore พรอ้มรถรับ -  สง่ 

ในราคาเพยีง 2,500 บาท 
วนัที ่3 :  อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ล

ออน –  โรงละครเอสพลานาด –  น้ําพแุหง่ความมั่ง
คั่ง–  ไชน่าทาวน์ –  ชมวัดพระเขีย้วแกว้ –  ศนูย์
สมนุไพรและยาแผนโบราณ  – โรงงานเครือ่งประดับ

เพชรพลอย –  ชอ้ปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ –  สนามบนิ
ซางฮ ี–กรงุเทพฯ 

SINGAPORE 

SUPER SAVE 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์[SQ] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 



 

 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่25-27, 31 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562 13,900 .- 

วนัที ่01-03, 07-09, 08-10, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มถินุายน 2562     13,900.- 

วนัที ่05-07,06-08,12-14,13-15,14-16,15-17,16-18,20-22 กรกฎาคม 2562     13,900.- 

วนัที ่26-28, 28-30 กรกฎาคม 2562     13,900.- 

วนัที ่02-04, 03-05, 09-11, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 สงิหาคม 62     13,900.- 

วนัที ่27-29 กรกฎาคม 2562 , 10-12 สงิหาคม 2562      15,900.-                               

วนัที ่06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 กนัยายน 62      13,900.-                               

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ –สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แมก่วนอมิ – ยา่น Clarke 

Quay -  มารนีา่ เบย ์แซนด ์

07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิซางฮ ี สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์แอร์

ไลน์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ973 

13.15 น. ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร์  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) นําทา่นผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็น

ศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยาน

แหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มี

ไวสํ้าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ้ น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรับ 

Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

อยา่งมากทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้

แมก่วนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งขึน้กอ่น

สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิ คโปร ์เพือ่สกัการะ

เจา้แมก่วนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิ

สงครามโลก บรเิวณแหง่นี้ถกูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานที่

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแหง่นี้กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเ บดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลาย

คนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์

ค า่ 

 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (รา้นขา้วมันไก)่ 

นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมารว่ม 

150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แ กท่กุวันนี้ “คลารก์คยี์ ” ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความ

หลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถกูปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และ

แหลง่บันเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื (ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 เหรยีญ ประมาณ 

650 บาท) 

จากนัน้อสิระ “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญ่ทีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่

57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอื

ตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ที่

กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่

อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รู หรา รวมถงึ The 



 

Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้ม

กับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญ

มากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมี

รา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน้ํา ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชี ือ่วา่ 

Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

เขา้พกั  นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแ รม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / 

Santa Grand Bugis / D'resort / Oxford หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่2 
Option 1 : Free Day อสิระเทีย่วเต็มวนั 

Option 2 : เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 Universal Studio of Singapore  

***Optional บัตรผูใ้หญ่ /เด็ก ทา่นละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป- กลับ(น่ังไดส้งูสดุ 8 ทา่น)ไมม่ี

มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรใ์หบ้รกิาร [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง และ สงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีจ่อง

กอ่นเดนิทางเทา่นัน้]*** 

Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น.(เลน่กีร่อบกี่

ไดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่ 49เอเคอร ์ในเกาะเซน็โตซา่รายลอ้มดว้ย

ความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลาย

รปูแบบ มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower 

1) พบกับเครือ่งเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 

BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก 

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar 

4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จาก

ภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มืมบัตขิองฟาโรห ์และ

คน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่

ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่นของ 

Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้

เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารล งทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตาม

กฎหมาย อสิระกับเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุ

ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตํุ่ากวา่ 21 

ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ )

หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความ

สนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

 ***(อสิระอาหารกลางวันและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย 

 

เขา้พกั 
 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa 

Grand Bugis / D'resort / Oxford หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 

เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) ไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ – ศนูย ์

สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย - อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

– กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นํา ทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ซึง่ลอ้มรอบดว้ย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์  ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแมน้ํ่า

สงิคโปร ์ผ่านชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก นําทา่น ถา่ยรปูคูก่ับ  เมอร์

ไลออน สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มี

ทัศนียภาพทีส่วยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด ” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกร รม

คลา้ยหนามทเุรยีน นําทา่นแวะชม  น้ําพแุหง่ความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แหง่เมอืงสงิคโปร์

ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม ่หมู่

ตกึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีสุ่ ดของเมอืง 

โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี นํา

ทา่นเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน์ ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นี้สร ้าง สถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่ 1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท ) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 

เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว แกว้ (หา้มถา่ยภาพ ) ใหท้า่นได ้

สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิและใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ และชมสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆของทอ้งถิน่ ทีม่ี

ชือ่เสยีง และเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในประเทศสงิคโปร ์หลังจากนัน้นําท่ านชม โรงงานเครือ่งประดับ

เพชรพลอยทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสงิคโปร ์ในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ อาทเิชน่ แหวน สรอ้ย

ขอ้มอื สรอ้ยคอ และเครือ่งประดับตา่งๆอกีมากมาย เพือ่นําเป็นของฝากแกค่นทีท่า่นรัก (รายการนี้ 

สําหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่ง มกราคม 2562 เป็นตน้ไป) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 

บา่ย 

 

นําทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ี่  ถนนออรช์ารด์  ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้

ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้นํา

ตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลา

สมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่

SQ978 

20.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรม : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

25-27 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

31 พฤษภาคม – 02 
มถิุนายน 2562 

13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

01-03 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

07-09 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

08-10 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

15-17 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

21-23 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

22-24 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

28-30 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

05-07 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

06-08 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

12-14 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

13-15 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

14-16 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

15-17 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

16-18 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

20-22 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

26-28 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

27-29 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 6,000.- 9,900.- 

28-30 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

02-04 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

03-05 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

09-11 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

10-12 สงิหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 6,000.- 9,900.- 

11-13 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

16-18 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

17-19 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 



 

23-25 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

24-26 สงิหาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

30 สงิหาคม - 01
กนัยายน 2562 

13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

31 สงิหาคม – 02 
กนัยายน 2562 

13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

06-08 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

07-09 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

13-15 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

14-16 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

20-22 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

21-23 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

27-29 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

28-30 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 6,000.- 7,900.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัด

จําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 

กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 


