
 

บนิตรง!! เชยีงใหม ่SINGAPORE SAVE SAVE 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิซลิคแ์อร(์MI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 20,888.- 

วนัที ่22 – 24 มนีาคม 2562 19,888.- 

วนัที ่06 – 08 เมษายน 2562 23,888.- 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 2562 22,888.- 

วนัที ่18 – 20 พฤษภาคม 2562 20,888.- 

วนัที ่28 – 30 มถินุายน 2562 19,888.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิเชยีงใหม–่ สนามบนิซางฮ ีMI701 (1125-1535)– Garden by 
the Bay -มารน่ีาเบยแ์ซนส ์-ยา่น Clarke Quay  

 ✈ √ 
Moon 23 Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 Day 2 เลอืกได ้
Option 1 : Free Day อสิระเต็มวนั ใหล้กูคา้ไดเ้ทีย่วและชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่
Option 2: สามารถเลอืกซือ้ option เสรมิ Universal Studio of 
Singapore พรอ้มรถรับ–สง่ ในราคาเพยีง 2,500 บาท 

√ X X 
Moon 23 Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 Duty free-เมอรไ์ลออน– ไชน่าทาวน ์วัดพระเขีย้วแกว้ – ถนนออรช์ารด์ – 
สนามบนิซางฮ ี–สนามบนิเชยีงใหมM่I706 (1450-1650) 

√ √ ✈  

 

 

 

 

 

เร ิม่เพยีง19,888.- 
รายการทัวร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

❖ ชมโรงแรมสดุหร ูมารนีาเบยแ์ซนส ์ศนูยร์วมรา้นคา้แบรนดเ์นม และ คาสโินสดุอลังการ 

❖ ชมแมน่ ้าสงิคโปร ์สมัผัสสงิคโปรย์ามค ่าคนืที ่Clarke Quay 

❖ ชมสวนสดุอลังการของสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY(ไมร่วมคา่เขา้โดมและคา่ขึน้ลฟิต)์ 

❖ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออน หรอื สงิโตพน่น ้า สญัลักษณ์ของสงิคโปร ์

❖ สมัผัสวถิชีวีติของชาวจนียา่นไชน่าทาวน ์ชมพระเขีย้วแกว้  

❖ สนกุเต็มวนักบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่เขา้) 

❖ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ารด์  

❖ ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่ รสชาตติน้ต ารับสงิคโปร ์ 

 

 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
สนามบนิเชยีงใหม–่ สนามบนิซางฮ ีMI701 (1125-1535)– Garden by the Bay - มารนีา่เบยแ์ซนส ์
–ยา่น Clarke Quay 

09.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่ เคานเ์ตอรส์ายการบนิซลิคแ์อรโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.25น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิซลิคแ์อรเ์ทีย่วบนิที ่MI701 

15.35 น. 
ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรพบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Garden by theBayอสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์
ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้งัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงู
เขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 
สามารถเห็นทศันยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super 
Tree 8 SGD (208 บาท/ทา่น) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท/ทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้อสิระเทีย่วชมมารนีา่ เบย ์แซนดร์สีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของ
โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท/ทา่น) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอื
ตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวาง
กวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไม ้
ใหญ ่250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์
แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ย
เกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนัน
มากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคารา่ และไฮโลว ์และ
ตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืก
ซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quayตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมารว่ม 150 ปี ใน
ฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แกท่กุวันนี ้“คลารก์คยี”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่
ผลัดเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดงัสนิคา้ถกูปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิทีต่อ้นรับ
นักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 เหรยีญ ประมาณ 650 บาท/ทา่น) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Moon 23 Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: Day 2 เลอืกได ้



 
Option 1 : Free Day อสิระเต็มวนั ใหล้กูคา้ไดเ้ทีย่วและชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่

Option 2 : เลอืกซือ้ option เสรมิ Universal Studio of Singapore พรอ้มรถรบั–สง่  

ในราคาเพยีง 2,500 บาท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

Option 1 : 
 

Free Dayอสิระเต็มวัน ใหล้กูคา้ไดเ้ทีย่วและชอ้ปป้ิงไดเ้ต็มที ่

Option 2 : 
 

Universal Studio of Singapore***Optional บตัรผูใ้หญ/่เด็ก ทา่นละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป-กลับ
(น่ังไดส้งูสดุ 8 ทา่น)ไมม่มีคัคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรใ์หบ้รกิาร [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง และ สงวนสทิธิ์
เฉพาะลกูคา้ทีจ่องกอ่นเดนิทางเทา่นัน้]*** 
Universal Studio of Singaporeมทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น.(เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจ
ชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ในเกาะเซน็โตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของ
ทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ีคาสโิน 
เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower 
1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ 
BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยูใ่นภาพยนตร์
เรือ่ง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์
ชือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทบัใจไมรู่ล้มืมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่
มมัมี ่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ 
บนัเทงิของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ 
มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสีย่งโชคใน
คาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชม
ความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ 
สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้
คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ 
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ)หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี 
รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ที่
เปิดตลอด 24 ชัว่โมงไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีพ่ัก โรงแรม Moon 23 Hotel 

 

 

 



 

วนัที ่3: 
Duty free-เมอรไ์ลออน– ไชนา่ทาวน ์วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิซางฮ ี–
สนามบนิเชยีงใหม ่MI706 (1450-1650) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นแวะชมรา้น Duty freeสนิคา้ปลอดภาษีราคาพเิศษ เชน่ นาฬกิา น ้าหอม กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ ซึง่
รวบรวมสนิคา้แบรนดด์ังมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ จากนัน้น าทา่นชมรอบเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยาย
ประวัตศิาสตรจ์ากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ซ ึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถน
นอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House”ซึง่
ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก น า
ทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออน สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออก
ทางอา่วมารน่ิามทีัศนยีภาพทีส่วยงามโดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด”โดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน  
น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์

ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้ง

หนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิและใกล ้

กนัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

น าทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้หลากหลาย 

อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบ

เคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ี

14.50 น. 
ออกเดนิทางจากสนามบนิซางฮเีพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่

MI706 

16.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โปรแกรม : บนิตรงเชยีงใหม ่SINGAPORE SAVE SAVE3วนั 2คนื  โดยสายการบนิซลิคแ์อร ์(MI) 

(GO1CNXSIN-MI003) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่22 – 24 ก.พ. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 4,500.- 11,888.- 

วนัที ่22 – 24 ม.ีค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500.- 11,888.- 

วนัที ่06 – 08 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 4,500.- 12,888.- 

วนัที ่13 – 15 เม.ย. 62 22,888.- 22,888.- 21,888.- 4,500.- 12,888.- 

วนัที ่18 – 20 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 4,500.- 11,888.- 

วนัที ่28 – 30 ม.ิย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500.- 11,888.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 
(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 
หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3.5ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทาง

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 



 
9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น /ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


