
 
 
 

 

 

   รหัสโปรแกรม : 24499  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

PRO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน 
 

เขา้ชมการเ์ดน้บายเดอะเบย ์ถ่ายรปูคู่เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องสิงคโปร ์

ไหวพ้ระเข้ียวแกว้ท่ีไชน่าทาวน ์อิสระเท่ียวหน่ึงวันเต็ม หรือซ้ือทัวรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล 
 

 



ขาไปบิน Air Asia (ขึ้นสนามบินดอนเมือง) / ขากลบับิน Jetstar (ลงสนามบินสวุรรณภมิู) 
รวมน ้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้เครือ่ง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครือ่ง 7 ก.ก. 

FD357 DMK-SIN 10.40 – 14.05 
3K513 SIN-BKK 19.10 – 20.40 

 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์
1. ฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ อย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง และตอ้งฉีดวคัซนีเขม็บูสเตอร ์หากเขม็ทีส่องฉีดมาแลว้เกนิกว่า 270 วนั (ตามเงื่อนไข
ของประเทศสงิคโปร)์ 
2. เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร์ 

     - เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ แนะน าเป็นรูปแบบ E-VACCINE PASSPORT (โดยสามารถลงทะเบียนขอผ่านแอปหมอพร้อม
หรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) 
   - กรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ SG ARRIVAL CARD (ICA) ก่อนวนัเดนิทาง 2 วนั 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  เดินทำงวนัศกุร ์– กลบัวนัอำทิตย ์
21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. / 9-11 ธ.ค. 2565    
 

◊ โปรแกรมการเดนิทาง 
 

กรุงเทพฯ-สิงคโปร-์การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์
 

 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบินแอรเ์อเชีย 
เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD357 
 เดินทางช่วงเดือนธนัวาคม เวลาบินเปลีย่นเป็น 10.50 น. และถึงสนามบินชางงี เวลา 14.30 น. 

  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเคร่ือง) 
14.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย ์(Gardens by the Bay) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่
บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย์ ประเทศสงิคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 
ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามโดดเด่น
สวยงามแล้วกย็งัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจดัสวนทีใ่หญ่ที่ สุดบนเกาะสงิคโปร์ ให้
ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพนัธุ์ นอกจากนี้ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเขา้
ดว้ยกนั มไีวส้ าหรบัใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ
เหน็ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPER TREE) 
หากตอ้งการเขา้ชม 2 โดม (ช าระเพิม่ 28 SGD/ท่าน หรอืประมาณ 800 บาท/ท่าน) **โปรดแจง้ล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 10 วนั** 
FLOWERS DOME จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ดัยกัษ์และปาลม์
ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารกัๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสอื นัง่เล่น
ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเยน็สบาย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไป
ทัง้โดม 



Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุ์พชืและพนัธุ์ไมใ้นเขตป่าดบิชื้นมากมาย ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิต์ไปชัน้บนสุดแล้วเดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงาม
มาก 

   ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Boss Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

 

สิงคโปร ์– อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเตม็วนัท่องเท่ียวตำมอธัยำศยั หรือเลือกซือ้สินค้ำต่ำงๆ จำกย่ำนช้อปป้ิง 
(ไม่มีรถและไกดบ์ริกำร อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 
สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หลา่นี้หรอืนอกเหนือจากนี้ไดเ้ช่นกนัและเดนิทาง
ดว้ยตวัท่านเอง 
-พิพิธภณัฑฑ์ส์ตัวน์ ้า ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหมใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกบั 
Marine Life Park จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ต้
น ้า สามารถบรรจุน ้าเคม็ไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากว่า 100,000 ตวั 
ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 
-แลนดม์ารค์ใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจง้แบบพาโนราม่าทีส่งูทีสุ่ดในสงิคโปร ์
กระเชา้ลอยฟ้ากลางแจง้ทีห่มุนเบาๆ ขณะลอยขึน้สู่ความสงู 79 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปใน
อากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการชมววิจากความสงู ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพ 360 องศา 
-ช้อปป้ิงถนน Orchard Road สนิคา้แบรนดเ์นมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่
บนถนนสายนี้เป็นแหง่แรก เพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านทีท่่าเรอืของสงิคโปรน์ี้
เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดี
มากมายตัง้อยู่เรยีงรายสองฝัง่ถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆ อกีมากมาย 
-น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ (Fountain of Wealth) ตัง้อยู่ตรงกึง่กลางของกลุ่มอาคารซนัเทค ซติี ้(Suntec City) ที่
เชื่อว่าเป็นจุดฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดในโลก ซึง่ต าแหน่งของน ้าพุกเ็ชื่อว่าเป็นศูนยร์วมพลงังานดา้นบวกในแงม่มุต่างๆ 
ของชวีติ 
-อโุมงคต้์นไม้ (TREE TUNNEL) ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะในใจกลางเมอืง มคีวามรม่รื่นมากๆ จากที่
นักท่องเทีย่วฮติมาถ่ายรปูสวยๆ กบัอุโมงคแ์ห่งนี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมายๆ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ ี
ชื่อเสยีงทีทุ่กคนอยากไปเยอืน 
-ตรอกฮาจิเลน (Haji Lane) เป็นตรอกเลก็ๆ ทีเ่ป็นถนนศลิปะ (Street Art) ในประเทศสงิคโปร ์ถนนซึง่คุณ
สามารถพบเหน็งานศลิปะทีม่สีสีนัสดใสทีใ่หค้วามสนุกสนาน นอกจากนี้ ถนนแห่งนี้ยงัเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ ที่
ตกแตง่สไตลน่์ารกัหลากหลายรา้น ไดแ้ก่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่อสิระ, รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และสนิคา้ท ามอื รวม
ไปถงึรา้นอาหารและคาเฟ่อกีดว้ย ส าหรบัทีม่าของชื่อตรอกแหง่นี้ เริม่จากในอดตีระหว่างปี ค.ศ.1800 ถงึ ค.ศ. 
1960 ตรอกแห่งนี้ เคยเป็นย่านของบา้นพกัส าหรบันักแสวงบุญฮจัญ์ ส าหรบัในปัจจุบนัถอืเป็นอกีหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในย่านกมัโปงกลาม (Kampong Glam) ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่อยู่ไม่ไกลจากมสัยดิสุลต่าน 
(Masjid Sultan) และอยู่ถดัจากถนนบุสซอราห ์(Bussorah Street) และถนนอารบ์ตั (Arbat Street) ตามล าดบั 
ซึง่ถนนทัง้สองแห่งนี้ยงัเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ที ัง้สนิคา้มากมายหลายอย่าง และรา้นอาหารพรอ้มคาเฟ่อกีหลาย
แห่งดว้ยเช่นกนั 

***หรือเลือกซื้อทวัรเ์สริม UNIVERSAL STUDIO ช าระเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน มีรถและไกดบ์ริการ 

อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั (โปรดแจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั)***  
น าท่านสนุกสนานกบั UNIVERSAL STUDIO ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้
จบ ในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความ



สนุกกบัยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย
18ชนิด เป็นเครื่องเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพื่อทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
โซนท่ี 1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบนัเทงิโซนแห่งการรอ้งเล่นเตน้ร ามกีารแสดงแบบ
ตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถงึละครชื่อดงัต่างๆ 
โซนท่ี 2 นิวยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจ้ าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหทุ้กท่านไดส้มัผสั ใหอ้ารมณ์
ความเป็นเมอืงใหญ่ โซนนี้ไดน้ าตวัการต์ูนทีเ่ดก็ ชื่นชอบมาไวด้ว้ย 
โซนท่ี 3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนทีด่ลู ้าสมยัมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมนัสท์ีเ่น้นการ
ผจญภยัและมคีวามหวาดเสยีวสุดๆ ไฮไลทก์ค็อื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมี
แว่นใหใ้ส่ก่อนเริม่เล่น และอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีงักา หวาดเสยีวไปสุดๆ 
โซนท่ี 4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนทีเ่ครื่องเล่นหวาดเสยีวเช่นกนั จะไดพ้บกบัสุสาน
ฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มชีื่อว่า Revenge of the Mummy มนัคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพาเราตะลุยไปใน
ดนิแดนนักรบมมัมี ่ขบัรถจีบ้ตามล่าหาสมบตั ิTreasure Hunters 
โซนท่ี 5 โลกท่ีหายสาบสญู (The Lost World) ในส่วนของโซนน้ีนัน้ เป็นอารมณ์การผจญภยัในยุคไดโนเสาร ์
Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบบัหนัง Jurassic Park 
โซนท่ี 6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะไดพ้บกบัตวัการต์ูนแอนิเมชัน่จากเรื่องเชรค็และ
การฉายหนงัการต์ูน 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนนี้พาไปผจญภยัตา้นแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถัว่ยกัษ์
เพื่อตามหาห่านทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอนัล ้าและยงัมเีครื่องเล่นอกีมากมาย 
โซนท่ี 7 มาดากสัการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกบัเหล่าบรรดาสตัวน้์อยใหญจ่ากตวัการต์ูนทีไ่ดร้บัความนยิม
เป็นอย่างมาก นัน่คอื Madagascar กจ็ะมตีวัเด่นๆอยู่ 4 ตวัหลกั เครื่องเล่นในโซนนี้ทีไ่ม่ควรพลาดเลยกค็อื 
ล่องเรอืเดนิไปในเกาะมาดากสัการ ์ซึง่จะไดพ้บกบัสตัวต์่างๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และเสยีงหวัเราะใหก้บัทุกท่าน
ทีไ่ดล่้องเรอืเขา้ไปชม 

  จำกนัน้เข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Boss Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

สิงคโปร-์ถ่ายรูปคู่กบัเมอรไ์ลออ้น-ไชน่าทาวน-์วัดพระเข้ียวแกว้-สนามบินชางงี-The 

Jewel Changi-กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ำยรปูคู่กบัเมอรไ์ลอ้อน (MERLION) สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลาน้ีหนั
หน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ไชน่ำทำวน์ (CHINA TOWN) ย่านทีอ่ยู่อาศยัของผู้
อพยพชาวจนี เป็นย่านทีเ่ตม็ไปดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนาทีม่กีารผสมผสานความเก่าและ
ความใหม่เอาไวอ้ย่างลงตวั ย่านนี้เป็นย่านทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้เลก็ๆ มากมาย มทีัง้รา้นอาหารชื่อดงั รา้นขนม คา
เฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ ใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงและชมบรรยากาศของย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้อย่างจใุจ และ
น าท่านสู่วดัพระเข้ียวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้
ของพระพุทธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนี้สรา้งสถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ ์เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 
2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้ง
โถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 
(หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ  

   เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พิเศษ!! น าท่านถ่ายรปูน ้าตกยกัษท่ี์อยู่กลางอาคาร 
The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคารทีส่งูทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย จากนัน้อสิระให้
ท่านเดนิเล่นหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าท่านผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ 



19.10 น . ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบิน JETSTAR เท่ียวบินท่ี 3K513 
 เดินทางช่วงเดือนธนัวาคม เวลาบินเปลีย่นเป็น 19.15 น. และถึงสนามบินสุวรรณภมิู เวลา 20.40 น. 

  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเคร่ือง) 
20 .40 น . เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ ... 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  เดินทำงวนัศกุร ์– กลบัวนัอำทิตย ์
 
21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. / 9-11 ธ.ค. 2565    

 

อตัราค่าบริการ 

 

PRO SINGAPORE 3D2N 
ราคาผู้ใหญ่พกัคู่  

ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

21-23 ตุลาคม 2565 
2-4 / 9-11 ธนัวาคม 2565  

17,999 5,900 

 

**ราคายงัไม่รวมค่าทิป 1,000 บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ** 
***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทุกครัง้ก่อนท าการจอง*** 

อตัราน้ีรวม: 
✓ ตัว๋เครื่องบนิและภาษนี ้ามนั กรุงเทพ-สงิคโปร-์กรุงเทพ (ไปกลบั) ชัน้ประหยดั  

หากมเีปลีย่นแปลงค่าตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่าน
จะตอ้งช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

✓ โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ,ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ หวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ อ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุเกนิ 75 ปี จะไดร้บั

ความคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่า
ตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

อตัราน้ีไม่รวม: 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์1,000 บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ  
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า E-Vaccine Passport 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนรำคำ 
หำกมีกำรปรบัขึ้นของภำษีน ้ำมนั, อตัรำแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศ และอ่ืนๆ 



 

การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 10 ,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 

 

 
การยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวี
ซ่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร
ในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

หมายเหตุ 
1. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทาง และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
3. หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เก่าหรอืเคยถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้างทวัรท์ราบก่อนล่วงหน้า 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสุดวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 
8. เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นก่อนการท่องเทีย่วหรอื
ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได้ 
9. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีร่ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

