
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่ – MERLION PARK - กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์(ไม่

รวมค่ำเขำ้ชมโดม) - มำรีน่ำเบยแ์ซน - ชมโชว ์SPETRA LIGHT & WATER SHOW  

06.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E 

สายการบิน JETSTAR โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางใหก้บัท่าน  

09.15 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินนำนำชำติชำงฮี โดยเที่ยวบินที่ 3K512 

 

 

 

 

 

12.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลังจากผ่าน

ขั้นตอนศุลกากรแลว้รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร ์

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร ์น าท่านชม ซนัเทคซิต้ี ตึก 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวง

จุย้" ประหน่ึงอุง้มือมีหา้น้ิวเรียงรายพรอ้มทั้งเยี่ยมชม "น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่" หรือ อันเป็นหน่ึงใน

สญัลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งน้ีตอ้งแวะมา

รับพลังน ้ าแห่งความร า่รวยเสมอไป ซึ่งน ้ าพุ ณ ที่แห่งน้ียังไดร้ับการบันทึกว่าในกินเนสบุ ้คเมื่อปี 

1998 เป็นน ้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุย้ทั้งหลายบอกเป็น

เสียงเดียวกนัว่า เจา้ตวัวงแหวนที่มีน ้ าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุมคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลักษณ์

ของชีวิตและความมัง่คัง่ การที่น ้ าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความมัง่คัง่ของตัวตึก SUNTEC 

CITY โดยสายน ้ าประหน่ึงความมัง่คัง่ที่ไหลมารวมกนัอันเป็นที่มาของชื่อ “น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าว

กันว่าใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วไดม้าเดินรอบน ้ าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะที่น ้ าพุไว ้

ตลอดเวลาจะได้รับพลังน ้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี  หรือร า่รวยตลอดปี อีกทั้งน าพุที่ น่ี น้ันมี

ลักษณะที่แตกต่างจากน ้าพุที่อื่นนั่นคือน ้าพุที่น่ีจะไหลลง ซึ่งโดยปกติแลว้น ้ าพุที่อื่นๆมกัจะมทีิศทางพุ่ง

ขึ้ น 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถ

ถ่ายรูปโรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์วิว

สิงคโปร ์ฟลายเออร,์ มาริน่า เบยแ์ซนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าทุกท่านสู่ กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุด

บนเกาะสิงคโปร์ ใหท้่านไดช้ื่นชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียังมีทางเดิน

ลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ไม้

ตอ้งการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยัง

มสีวนธีมต่างๆใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เย็น บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร 

  จากน้ันน าท่านชม  มำรีน่ำ เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบ

ไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของ

โรงแรม  (ไม่รวมค่าข้ึน) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์ค

น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม.และจดัเป็นสวน



 
 

ลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่กว่า 250 ตน้ และ

ไมป้ระดับอีก 650 ต้น    มีร ้านอาหารที่หรูหรา The Sky On 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด ์

คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงขา้มกับตัวโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ย

เกมการพนันทุกรูปแบบ ใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้พลิดเพลิน โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นัน

หยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีรา้นคา้ปลีก และ

ภตัตาคารมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมำยเหต ุ: ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร ์ทำ่นที่จะเขำ้สถำนคำสิโน ตอ้งแสดงพำสปอรต์

และหำ้มมีอำยุต ำ่กว่ำ 21 ปี กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษหำ้มใส่กำงเกงขำสั้น สุภำพสตรีใส่ชุด

สุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิวเมอร์ไลออ้น, สิงคโปร์ไฟล

เออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจ

เป็นอย่างมาก พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว ์Spectra Light & Water Show ซึ่งเป็นโชวสุ์ดอลังการที่



 
 

น่าต่ืนตาต่ืนใจใหก้บันักท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็น

การแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริม

ปากอ่าวมาริน่าดา้นหน้าของ MARINA BAY SAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (กำรแสดงเริ่ม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทำงหำ้ง)    

พกัที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดบัเทียบเทำ่  

วนัที่สอง อิสระทุกทำ่นทอ่งเท่ียว ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำสยั หรือเดินทำงสู่เกำะมหำสนุก SENTOSA  

เชำ้ บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 หลังอาหารเชา้หวัหน้าทวัรพ์าทุกท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้า  

(ไม่รวมค่ำเขำ้ เครื่องเลน่ หรือโชวต์ำ่งๆ และค่ำเดินทำงไป-กลบั) 

 หากท่านไมไ่ปเกาะเซ็นโตซ่าหวัหน้าทวัรจ์ะใหค้ าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่าน  

(ค ำแนะน ำ :  ควรพกนำมบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลบัโรงแรม) 

 ***(อิสระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวและชอ้ปป้ิงของทำ่น)*** 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม 

ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ี่น่ี คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน 

ต่อมาทางรัฐบาลได้สรา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 

ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหม้สีถานที่ ส าหรบัท่องเที่ยวหลายที่ สามารถนัง่รถรางฟรีภายใน

เกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่เที่ยว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , 



 
 

Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใต้น ้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

อื่นๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 โซน เปิด

บริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ  สิงคโปร ์ในพ้ืนที่ 49 

เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี  สอร์ทหอ้งพัก 1,800 หอ้ง

จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตี

ลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์

เรื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัมี ่  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่าน

จะต่ืนเตน้ประทบัใจไมรู่ลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   



 
 

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวูด๊วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง

ของจกัรวาลอย่างแทจ้ริง  

พกัที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดบัเทียบเทำ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สำม วดัเจำ้แม่กวนอิม – วดัพระเข้ียวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - กรุงเทพฯ 

เชำ้ บริกำรอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สักกำระเจำ้แม่กวนอิม ที่วดัเก่าแก่และศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

สิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเมือ่ไมน่านมาน้ีดว้ยทุนสรา้งกว่า 

53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ดา้นในจะม ี4 ชั้น แบ่งเป็น

โซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้ น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของ

พระพุทธเจา้ใหท้่านไดส้ักการ น าท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็น

เอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพรอ้มมขีองฝากที่ระลึกมากมาย

ใหเ้ลือกซื้ อหากนั  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร พิเศษ !! เมนูขำ้วมนัไก่ ณ ภตัตำคำรบุนถอ่งก่ี 

จากน้ันใหท้่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมยัที่ถูกใจ พรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD ถนน

ที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซื้ อสินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีูนยก์ารคา้รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่ง

ถนน อาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   

(หวัหนำ้ทวัรมี์ กำรนัดหมำย กรุณำตรงเวลำดว้ย เพ่ือประโยชน์ของสมำชิกส่วนรวม ในกรณีท่ีท่ำนสมำชิก

มำหลงัเวลำนัดหมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชวิ้จำรณญำณในกำรน ำคณะส่วนรวม เดินทำงสู่สนำมบิน)  

19.10น น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เทีย่วบินที ่3K513 

20.35น เดินทางถึง ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ 

 

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

 

** หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกครั้งก่อนท ำกำร ออก ตัว๋

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทำ่นท่ีใชบ้ริกำร *** 

 



 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำเดินทำง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

20 – 22 ตุลำคม 2561 16,999 16,999 16,999 4,000 

17 – 19 พฤศจกิำยน 2561 13,999 13,999 13,999 4,000 

01 – 03 ธนัวำคม 2561 13,999 13,999 13,999 4,000 

28 – 30 ธนัวำคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500 

29 – 31 ธนัวำคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 6,500 

**ในกรณีพกัหอ้ง Tripple จะใชเ้ตรยีงเสริมภำยในหอ้งพกั** 

** รำคำเด็กอำยไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท** 

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนำ้ทวัรท์่ำนละ 40 SGD /ทริป/ตอ่ท่ำน***  

 

โปรแกรมทอ่งเที่ยว และโรงแรมท่ีพกัท่ีอำจะมีกำรสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดย

จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นหลกั 

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 15 ทำ่นข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักลำ่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  



 
 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณำ

สอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้ริกำร) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนักรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง

ใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชีื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อ

ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 
 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 

เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก

ท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิ

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใต้

ทอ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ ำหนดมำตรกำรเก่ียวกับกำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

- แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

- แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

- แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

4.  หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

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

 


