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 GARDEN BY THE BAY | ลอ่งเรือ BUMBOAT | Universal Studio of Singapore | มารีน่าเบยแ์ซนส ์ 
Spectra Light & Water Show |  อาคารรฐัสภาเก่า | เมอรไ์ลออน | โรงละครเอสพลานาด | น า้พแุห่งความมั่งคั่ง  

 วดัเจา้แมก่วนอิม | วดัพระเขีย้วแกว้ | ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ สตูรสิงคโปร ์ 
พกัดี โรงแรมระดบั 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทัง้ขาไป –กลบั 

SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์- มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 17,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – 
GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่าเบยแ์ซนส ์– Spectra Light & 
Water Show 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์  ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.45 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ973 
(สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระ 

 หลงัจากนัน้น าทกุทา่น ทา่นเดินทางสู ่แหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์“การเ์ด้นบายเดอะเบย”์ (GARDEN BY 

THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปรใ์หท้่านไดช่ื้นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุแ์ละเป็นศูนยก์ลางการ

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – สิงคโปร(์สนามบนิซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – 
ลอ่งเรือ BUMBOAT– มารีน่าเบยแ์ซนส ์– Spectra Light & Water Show 

วนัท่ี 2.  Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.)  
วนัท่ี 3.  อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุหง่ความมั่งคั่ง – ไชนา่ทาวน ์

– วดัเจา้แมก่วนอิม – วดัพระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบนิ
สวุรรณภมูิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

http://bit.ly/2NMk5YE


  3 SINGAPORE INFINITE FUN 3 วนั 2 คืน BY SQ                                                               [GQ1SIN-SQ005] 

 

พฒันาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปรน์อกจากนีย้งัมีทางเดินลอย
ฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree (รวมค่าขึน้ลิฟตส์  าหรบั Super Tree) คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบและยงั
มีโซนของโดมจดัสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) 
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวนธีมตา่งๆ ใหเ้ดินชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 
28 เหรยีญ ประมาณ 728 บาท)  

 

 
 น าทา่น ล่องเรือ “Bumboat” (รวมคา่ลอ่งเรือแลว้) ชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น า้ และสิ่งปลกุสรา้งที่เป็นสญัลกัษณข์องประเทศ

สิงคโปรม์ากมาย เมอไลอ่อนพ่นน า้ มารีน่า เบย ์แซนดส์ รูปป่ัน Raffle Landing Site อนัเป็นจุดที่ SirThomas Stamford 
Raffles ขึน้มาเหยียบพืน้ดินสิงคโปรเ์ป็นครัง้แรกก่อนจะเปลี่ยนจากเกาะธรรมดาใหก้ลายเป็นท่าเที่ยบเรือปลอดภาษี ซึ่ง
กลายเป็นจดุเปลีย่นส าคญัของประเทศ  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระทา่นท่ี “มารีน่าเบยแ์ซนส”์ รสีอรท์หรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงั

มีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Parkตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรยีญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ที่กวา้งขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟา้ที่มีความสงู 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแตง่อยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม้
ประดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารนีา่เบยแ์ซนสค์าสิโน”ที่ตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่
อา่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสโินท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึง่นกัทอ่งเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไป
กบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1 ,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค 
บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร ์ท่านที่จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สภุาพบุรุษหา้มใส่
กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ส าหรบันกัชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 
ชมโชว ์“Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน า้พุที่นี่มีช่ือว่า Wonder Full – Light & Water 
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Spectacular โดยโชวน์ีจ้ะจดัแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นบัว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยทีเดียว เพราะเคา้ใชเ้วลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว จดัขึน้ที่
ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina   

 

 
ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่2 Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)  
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู ่“Universal Studio of Singapore” มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เลน่ก่ีรอบก่ีไดต้ามใจ
ชอบ) ยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สงิคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุม่ของทะเลสาบมีรีสอรท์หอ้ง
พกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ที่โรงแรม 
Crockford Tower พบกบัเครือ่งเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ที่สงูที่สดุในโลก  Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบรุุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า 
Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภยัชมสตัวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง Madagascar  
Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัิของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัมี่ Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผน
ต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเตน้ประทบัใจไม่รูล้ืม Jurassic Park Rapids Adventure 
ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร ,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟ
เฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอย่างแทจ้ริง มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่น
ของยนูิเวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถ
เขา้เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ี่ใชก้ารลงทนุมหาศาลเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหม้าเขา้ชมความ
อลงัการระดบัชาติที่ไดร้บัอนญุาตจากรฐับาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทิเช่น สลอ๊ตแมชชีน แบล็คเจ็ค 
รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นท่ีจะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายตุ  ่ากวา่ 
21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมมากมายที่กาลาเรีย รวมทัง้ของฝากที่ระลกึหลงัจากความสนกุสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดินเลน่ใน 
Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ เพื่อความสะดวกในการทอ่งเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้เปิดใหมใ่หญ่ที่สดุในโลกกบั Marine Life Park  
(ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD)***จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ า้
สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์ า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซาก
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ปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 
 ** ในกรณีท่ีทา่นสละสทิธ์ิไมเ่ขา้ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ สงิคโปร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไมค่ืนเงินใดๆทัง้สิน้ ** 
 ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที3่ 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น ้าพุ
แหง่ความม่ังค่ัง – ไชน่าทาวน ์– วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขีย้วแก้ว – ช้อปป้ิงทีถ่นนออร์
ชารด์ – สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ินซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่า

การเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมวิวรมิแมน่ า้สงิคโปร ์ผา่นชม “อาคารรัฐสภาเก่า” (Old Parliament House) ซึง่
ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ 
เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มีทศันียภาพที่สวยงาม
โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน น าท่านแวะชม “น ้าพุแห่ง
ความม่ังคั่ง Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า
ความส าเรจ็ชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สดุของเมือง โดยคน
สงิคโปรเ์ช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี  
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 น าทา่นเดินทางสู ่“ยา่นไชน่าทาวน”์ เป็นหนึง่ในยา่นยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาด

ใหญ่ใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆต่างๆ ที่มีขายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให้
บรรยากาศเหมือนกบัอยูท่ี่เมืองจีนในยคุเจา้พอ่เซี่ยงไฮ ้ 
น าทา่นเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวดัเก่าแก่ของศาสนาพทุธท่ีมีช่ือเสยีงของสงิคโปรเ์ชือ้สายจีน วดันีส้รา้งมากวา่ 100 ปี 
และ มีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธ์ิ มีความเช่ือวา่ใครที่มาขอพรกบัเจา้แมก่วนอิมในวดัแห่งนีแ้ลว้ จะสมความ
ปรารถนา ขออะไรมกัจะสมหวงั โดยเฉพาะเรือ่งงาน และเรือ่งเรยีน ผูค้นจึงพากนัมากราบไหวข้อพรกนัอยา่งหนาแนน่ 
จากนัน้น าท่านชม “วัดพระเขีย้วแก้ว” (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของ
พระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายใน
การก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-
3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม
และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแตง่ที่สวยงาม 

 น าทา่นถ่ายรูปชิคๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรอืมีช่ือเรียกแบบทอ้งถ่ินว่า ตรอกฮจัญี เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยสินคา้
แฟชั่นจากรา้นคา้และแหลง่รวมของวยัรุน่ชาวสงิคโปร ์ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนีเ้ป็นเพราะช่ือเสยีงโด่งดงัจากภาพ
เพน้สีสดใสของบรรดารา้นคา้ต่างๆ ที่สรา้งในแบบตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ นกัท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวถ่ายภาพแนว
อารต์ ศิลป์ ติสๆ สตรทีๆ กนัเยอะทีเดียวตัง้แตเ่ชา้ นกัรอ้งช่ือดงัอย่าง แสตมป์ ก็ไดม้าถ่ายท ามิวสิค ในเพลง The Last Single /
ซิงเกิล สดุทา้ย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย 

 
น าท่านสูย่่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท์ี่ “ถนนออรช์ารด์” ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 
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มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
 น าทา่นเช็คอินที่เที่ยวใหมล่า่สดุตัง้อยูภ่ายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport”  ไฮไลทข์องอาคารแหง่นีค้ือ น า้ตกในรม่ที่

สงูถึง 40 เมตร ถือเป็นน า้ตกในรม่ที่สงูที่สดุในโลก The Rain Vortex อนัสง่างาม ตัง้อยู่ใจกลางอาคาร มีพืน้ที่ครอบคลมุกว่า 
135,700 ตารางเมตร พฒันาขึน้จากพืน้ท่ีจอดรถกลางแจง้ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแกว้  ขนาด 10 ชัน้ และ 
Canopy Park ป่าขนาดยอ่มๆ ที่มีพืน้ท่ีสเีขียวจากเหลา่ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ในเขตรอ้นชืน้นบัแสนตน้ กวา่ 120 ชนิด ซึง่น าเขา้มาจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลยี จีน มาเลเซีย สเปน และอเมรกิา อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง สวนสนกุเลก็ๆ โรงภาพยนตร ์โรงแรม และ
หอ้งจดันิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพืน้ท่ีกิจกรรม เช่น สวนหยอ่มเขาวงกต (Hedge Maze) เขาวงกตกระจก 
(Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบานซ์ิงเน็ตและสวนตาข่ายวอลก์กิง้เน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนป้ี 
(Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาที่สงูจากพืน้ 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร ์4 
ทิศทาง (Discovery Slides) สเีงินเมทลัลกิรูปรา่งประหลาดที่สะทอ้นพืน้ไมส้ทีองเพิ่มสสีนัของตวัเครือ่งเลน่ 

 

 
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ978 

(สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
 12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06 – 08 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 มีนาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 20 – 22 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 21 – 23 มีนาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 – 29 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 28 – 30 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02 – 04 เมษายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 03 – 05 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 04 – 06 เมษายน 2563 
วนัจกัร ี

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 10 – 12 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 11 – 13 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12 – 14 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 17 – 19 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 18 – 20 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 24 – 26 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 25 – 27 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 01 – 05 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่
ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่ 

2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5.  เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

วนัแรงงาน 

วนัท่ี 02 – 04 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 08 – 10 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 22 – 24 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 05 – 07 มิถนุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12 – 14 มิถนุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 มิถนุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 19 – 21 มิถนุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 26 – 28 มิถนุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 – 29 มิถนุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,500 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน หรอื 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 
เงือ่นไขการจอง 
1.  ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการ โอนเงินให้

เจา้หนา้ที่ท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
3.  หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนัทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5.  ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลกิการ
เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

6.  บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

8.  กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็น
กรณีไป 

9.  กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิัทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ่้ายในสว่นของคา่ทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิมิฉะนัน้จะถอืว่าท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1.  ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.  ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

ไมม่ีการคืนเงินทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรอืโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถงึเทีย่วบินพเิศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

8.  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืเดินทางพรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9.  ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง

, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3.  หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบคา่บรกิาร
ที่ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอื
เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบินบรษัิทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8.  มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่กีารคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่อื่นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

11.  เที่ยวบิน และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
12.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
13.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
14.  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
15.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและทอ่งเที่ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ หรอื พระสงฆ ์เก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิ่ม ทา่นละ 4,000 บาท 

16.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มเิช่นนัน้ทางบรษัิท
ฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที่ทาง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่
ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั / สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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