
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบยแ์ซนส ์ศูนยร์วมรา้นคา้แบรนดเ์นม และ คาสิโนสุดอลงัการ 

 ล่องเรือบั้มโบท๊ (รวมค่าล่องเรือ) ชมแมน่ ้าสิงคโปร ์สมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องคนสิงคโปร ์  

 ชมสวนสุดอลงัการของสิงคโปร ์“GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเขา้ Flower Dome & Cloud Forest) 

 สนุกเต็มวนักบัยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (รวมค่าเขา้) 

 ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัเมอรไ์ลออน หรือ สิงโตพ่นน ้า สญัลกัษณข์องสิงคโปร ์

 สมัผสัวิถีชีวิตของชาวจนียา่นไชน่าทาวน ์ชมพระเข้ียวแกว้  

 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีถนนออรช์ารด์  

 ล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองเล่ืองช่ือ“ขา้วมนัไก่” รสชาตติน้ต  ารบัสิงคโปร ์ 

 พกัโรงแรมยา่น ออชารด์ แหล่งชอ้ปป้ิง 
 

ก าหนดการเดินทาง :  

 

วนัที่  30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560  25,900.- 

 
 

บินตรง !! เชียงใหม่ สิงคโปร ์

3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินซิลคแ์อร ์MI 



 

 

1.เชียงใหม–่สิงคโปร–์เมอรไ์ลออ้น–มารี

นาเบยแ์ซนด-์ล่องเรือบั๊มโบท๊ 

2.ไชน่าทาวน์ -สนุกเต็มวนั ยูนิเวอรแ์ซล 

สตูดิโอ-อิสระชอ้ปป้ิงถนนออชารด์ 

3.การเ์ดน้บายเดอะเบย-์ สิงคโปร ์- 

เชียงใหม ่ 

 

วนัแรก      เชียงใหม ่– สิงคโปร ์–เมอรไ์ลออน-มารีน่า เบย ์แซนด-์ล่องเรือชมแม่น ้าสิงคโปร ์

09.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บินซิลคแ์อร ์โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินซิลคแ์อร ์เที่ยวบินท่ี MI701  

15.45 น. 

 

ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ินซ่ึงล้อมรอบด้วย 

ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่ น ้ า

สิงคโปร ์ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาของสิงคโปร ์ 

ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก แวะใหท่้าน ถ่ายรูปคู่กบั  “เมอไลออ้น” 

สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมารีน่า มีทศันียภาพ

ท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนาม

ทุเรียน 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม “มารีน่าเบยแ์ซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกั

และหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม 

(ไม่รวมค่าข้ึน 23เหรียญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 

3 แซนด ์สกาย พารค์ น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้ นท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.

ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 

250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า

เบยแ์ซนสค์าสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝัง่ตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็ม

ไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี

โต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล็คแจค๊ บาคาร่า 

และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ทา่นที่จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และ

หา้มมีอายตุ  า่กว่า 21 ปี การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุ่ดสุภาพ และ

หา้มสวมรองเทา้แตะ) ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ 

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier  

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเขา้สู่ท่าเรือคลารก์คีย ์Clarke Quay สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวสิงคโปร ์ 

น าท่านล่องเรือ Bumboat ( รวมค่าล่องเรือแลว้ ) ชมทัศนียภาพของแม่น ้ าสิงคโปร์และวิถีชีวิตความ

เป็นอยูต่ลอดสองฝัง่แม่น ้าใจกลางสิงคโปร ์

    



 

 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Chancellor@Orchard หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง   ไชน่าทาวน-์สนุกสนานเต็มวนัใน ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ-อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน ์ชมพระเข้ียวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์

ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญ

สิงคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็น

พิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท่้านไดส้กัการะ

องคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 

จากน้ันแวะใหท่้านเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีระลึกสิงคโปร ์เช่นพวงกุญแจ ร่ม เส้ือยดื หรือจะเป็น น ้าหอม 

นาฬกิา แบรนดเ์นมท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี Mistang  

 

11.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. 

(เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์ในพื้ นท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซ่าราย

ลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ี

หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 

Battlestar Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่

ในภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วม

แห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

**(อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการทอ่งเที่ยว)** 

มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยนิูเวอรแ์ซลและในส่วนของ 

Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเขา้เส่ียงโชค

ในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้า

เขา้ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดร้บัอนุญาตจากรฐับาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมสต่์าง 

ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศ

สิงคโปร ์ทา่นที่จะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายตุ  า่กว่า 21 ปี การแตง่กาย 

สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุ่ดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระชอ้ป

ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ย

แลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 *** สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั 

Marine Life Park (ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD)จดัอนัดบัใหเ้ป็น 

อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 

 



 

 

45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากว่า 100,000 ตวั ภายในไดจ้ าลอง

ความอุดมสมบูรณข์องทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี “ถนนออรช์ารด์” ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้

หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิง

เซ็นเตอร ์เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย 

 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Chancellor@Orchard หรือเทียบเทา่  

วนัที่สาม   การเ์ดน้ บาย เดอะ เบย-์สนามบินสิงคโปร ์–เชียงใหม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ท่านเดินทางสู่ การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย  ์“ GARDEN BY THE BAY “ ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่

ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้า

เช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงขึ้ น 50 เมตร บนยอดของ Super tree (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตส์  าหรับ Super Tree ) ท่ีสามารถเห็น

ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ 

ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest 

(ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม (รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud 

Forest) 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซางฮี  

15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม ่โดยสายการบินซิลคแ์อร ์เที่ยวบินท่ี MI706  

17.10 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ   

 

 

หมายเหต ุ:  ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทิปไกดว์นัละ 6 เหรยีญ, คนขบัรถวนัละ 4 

เหรยีญ รวม 30 เหรยีญ 

 

ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่นั้น 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

วนัที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560 25,900.- 25,900.- 24,900.- 4,900.- 

 



 

 

หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. ส าหรบัผูม้ีครรภ ์ตอ้งแจง้ล่วงหน้า พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) ก่อนการเดินทาง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

  4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

6. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 15 ทา่น ข้ีนไปจงึออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15   ทา่นไม่มี

หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 

    โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง   

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

   ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กิโลกรมั)  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า    

   รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 600 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทริป 

5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ) 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 

เง่ือนไขการจอง : วางเงินมดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท  ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เทา่นั้น 

  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  

2. การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย

ก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 

บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรม 

เนียมในการมดัจ าตัว๋  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่าย

บางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 



 

 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

-  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัท

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND

ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

++   เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

++  กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

++  โรงแรมในสิงคโปรท่ี์มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์

ทั้งหมด 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรตซ่ึิงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณี

ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

 


