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 สมัผัสน ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่ fountain of wealth ทีเ่ชือ่กันวา่จะพบกับโชคลาภ 

 ชมความน่ารักของนกนานาชนดิทีส่วนนกจรูง่ และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบันกฟลำมงิโก ้

 ชมภาพยนตร ์4 มติ,ิ เมอรไ์ลออ้นทำวนเ์วอร ์ชมโชว ์“wings of time“ทีเ่กาะเซ็นโตซา่ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม บนถนนออรช์ำรด์ อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั 

 สนุกเต็มวนักับยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สนุกสนานกับเครือ่งเลน่แบบไมจ่ ากัดรอบ 

 สมัผัสกับโรงแรมสดุหร ูมำรนีำ เบย ์แซนด ์ซ ึง่ม ีสวนลอยฟ้ำทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 ชมสวนพฤกษศาสตรร์มิอา่วมารน่ีาทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก “Gardens by the Bay” 

 ลอ่งเรอืบ ัม้โบท๊ชมแมน่ ำ้สงิคโปร ์เพือ่สมัผสัชวีติควำมเป็นอยูข่องคนสงิคโปร ์  

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับเมอรไ์ลออนหรอืสงิโตเงอืก 

 สมัผสัมนตเ์สนห่ว์ถิชีวีติของชำวจนีในสงิคโปร ์ในยา่น ไชนำ่ทำวน ์

 พเิศษ !  ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงอันเลือ่งชือ่ อาทเิชน่ ขำ้วมนัไก-่รสชำดตน้ต ำรบัของสงิคโปร ์ 

 พเิศษ !  ลิม้รส บกักุด้เต ๋รำ้น Song Fa สตูรสงิคโปร ์

 

 

 

สงิคโปรค์รบสตูร ยนูเิวอร ์แซล สตดูโิอ 
มำรนีำ เบย ์แซนด ์เทีย่วเกำะเซ็นโตซำ่ 

            ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊ สวนนกจลูง่  
4 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/


บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ  ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                     www.riothaitravel.com 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :      วนัที ่23-26 ต.ค. 58       23,900.- 
       วนัที ่04-07 ธ.ค. 58       25,900.- 
       วนัที ่10-13 ธ.ค. 58       24,900.- 
       วนัที ่31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 59      26,900.- 
 
 
   

1. กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซนัเทคซติี(้Fountain of wealth 

) การ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์ –  มารนีา เบย ์ แซนด-์ลอ่งเรอื

บั๊มโบท๊ชมแมน่ ้าสงิคโปร ์ 

2. สนุกมวันกบั-ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

3. สวนนกจรูง่-เกาะเซน็โตซา่-เมอรไ์ลออนทาวเวอร-์ 

ภาพยนตร ์4 มติ-ิชมโชว ์“wings of time“เซน็โตซา่ 

4.  เมอรไ์ลออน-ไชน่าทาวน-์ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 

อสิระชอ้งปิงถนนออรช์ารด์-กรงุเทพ ฯ 

 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ซนัเทค-ซติี ้(fountain of wealth) - กำรเ์ดน้ บำย เดอะ เบย ์ 
                –มำรนีำ เบย ์แซนด-์ลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้สงิคโปร ์   
 
06.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเจทสตำรแ์อรเ์วย ์

ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิเจทสตำรแ์อรเ์วย ์

 เทีย่วบนิที ่3K512 
 

12.40 น. ถงึ สนำมบนิซำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนัน้ น ำทำ่นสูภ่ตัตำคำร 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่Suntec City ชมกลุม่อาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ตามศาสตรฮ์วงจุย้ สมัผัส

น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง น ้าพุทีส่งูทีส่ดุในโลก fountain of wealth ลอ้มไปดว้ยตกึสงู 5 ตกึ 

ว่ากันว่าสัมผัสแลว้จะพบกับโชคลาภ  จากนัน้น าทุกท่าน ท่ำนเดนิทำงสู่ แหล่งท่องเทีย่ว

แห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสงิคโปร ์กำร ์เดน้ บำย เดอะ เบย ์“ GARDEN BY THE BAY “ 

ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์

และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super 

tree คู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 

50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ  และยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิี่

ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบ

ชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่างๆ ใหเ้ดนิชม ( รวมคำ่เขำ้ชม Flower Dome และ Cloud 

Forest ) น าท่านเยีย่มชม  “มำรนีำ่ เบย ์แซนด”์  รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์   มารี

น่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง  โรงแรมยังมไีฮไลท ์

คือ The Sands Sky Park ตั ้งอยู่ชั ้นที่  57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่ำขึ้น 23 เหรียญ 

ประมำณ 600 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส 
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สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มพีื้นที่กวา้งขวางกว่า 12,400 

ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มี

ตน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 

และยงัม ี“มำรนีำ่ เบย ์แซนดส์ คำสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับ

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอด

เหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 

Burberry, Cartier …… จากนัน้เขา้สู่ท่ำเรอืคลำรก์คยี ์Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนยิมของชาวสงิคโปร ์น าท่านลอ่งเรอื Bumboat ชมทัศนยีภาพของแมน่ ้าสงิคโปรแ์ละ

วถิชีวีติความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ ้าใจกลางสงิคโปร ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  Hotel Orchid   Tras liak หรอืเทยีบเทำ่  
 
วนัทีส่อง   สนกุสนำนเต็มวนัใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 

09:00 – 18:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ำมใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ ในพืน้ที ่

49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 

1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหร ู 6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ี คาสโิน เปิดบรกิาร

ตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle 

และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลัง

อยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ี

เสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แหง่ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

(อำหำรกลำงวนัอสิระเพือ่ใหท้ำ่นไดส้นกุอยำ่งเต็มที)่ 

อาหารใหเ้ลอืกมากมาย กวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซล และใน

สว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนาน

จบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ขอเชญิทา่นเดนิเลน่ใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชัว่โมง สนุกกบั

การ ชอ้ปป้ิง สนิคา้มากมาย เชน่ตัวการต์นู ของฝากทีร่ะลกึ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Hotel Orchid   Tras liak หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำม        สวนนกจลูง่ – เกำะเซ็นโตซำ่ – เมอรไ์ลออ้นทำวนเ์วอร-์ภำพยนตร ์4 มติ ิ– ชมโชว ์

“ wings of time “ 

  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนนกจลูง่  Jurong Bird Park มพีืน้ทีม่ากกวา่ 20 เอเคอร ์และมนีก

กวา่ 5,000 ชนดิ ชมนกเพนกวนิทีเ่ลน่สนุกสนานในสิง่แวดลอ้มเหมอืนขัว้โลกเหนอื จากนัน้

ชมกำรแสดงของนกเหยีย่ว (Fuji World of Hawks show) และชมการแสดง ของนก

แสนรูม้ากมาย หลังจากนัน้น ำทำ่นน ัง่ รถรำง Monorail รอบๆสวนนก และถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึกบันกฟลำมงิโก ้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

บำ่ย 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นขา้มสูเ่กำะเซ็นโตซำ่ ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพความงามบนเกาะเซน็ 

โตซา่ พรอ้มเก็บรปูภาพคูอ่นัสวยงามเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออน ทำวเวอร ์ น าทา่นชมโรง

ภำพยนตร ์4 มติ ิเสน่หใ์หมใ่นเกาะเซน็โตซา่ ทา่นจะรูส้กึเหมอืนเป็นดารา ดว้ยเทคนคิการ

ฉายภาพยนตรแ์บบ 3 มติ ิสเปเชยีลเอฟเฟ็ค 4 มติ ิท าใหค้ณุตอ้งคอยหลบลกูกระสนุและ

กระโดดหนา้ผาราวกบัคณุอยูใ่นเหตกุารณ์บนแผน่ฟิลม์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารใหท้า่น น าทา่นชมโชว ์“ wings of time “  Animation Show มา่นน ้าแสง

เลเซอร ์ประกอบตัวการต์นู Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจรงิกบัโลกของ 

จนิตนาการ ทีส่วยสดงดงามและยิง่ใหญต่ระการตา ทีน่ีต่ัวการต์นูทกุตัว มชีวิติและพรอ้มจะ

พาคณุโบยบนิไปในดนิแดนทีส่วยงาม ทีเ่ต็มไปดว้ยมติรภาพ และ ความชว่ยเหลอื ทีจ่ะท า

ใหป้ระทับใจไปตราบนานเทา่นาน 
 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Hotel Orchid   Tras liak หรอืเทยีบเทำ่  
 
วนัทีส่ ี ่        เมอรไ์ลออน-ไชนำ่ทำวน-์ไหวเ้จำ้แมก่วนอมิ- อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นถนนออรช์ำรด์ - กรงุเทพฯ 

  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอรไ์ลออนพำรค์ (Merlion Park )ชม เมอรไ์ลออนหรอืสงิโตเงอืก 

สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ ผำ่นชมโรงละครเอสพลานาด ทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้ง

เหมอืนทเุรยีนขนาดยกัษ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตกึระฟ้า

อกีมากมายทีเ่ป็นสญัลักษณ์ถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิอยา่งมากของสงิคโปร ์น าทา่นผำ่น

ชมยา่นลติเติล้อนิเดยี ศนูยก์ลางของชมุชนชาวอนิเดยีในสงิคโปร ์ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่

เครือ่งเทศสายนีม้เีครือ่งเพชรพลอยสไตลอ์นิเดยี มาลัยดอกมะล ิและผา้ไหมสา่หรเีป็น

จ านวนมาก เริม่ตัง้แตเ่ท็กกา้เซน็เตอร ์(Tekka Centre) และลติเติล้อนิเดยีอาเคด (Little 

India Arcade) ทีก่วา้งใหญ ่ไปจนถงึรา้นคา้ขนาดเล็ก  น ำทำ่นสูย่ำ่นไชนำ่ทำวน ์เพือ่

สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในประเทศสงิคโปร ์และใหท้า่นไดส้กักำระเจำ้แม่

กวนอมิศักดิส์ทิธิท์ีค่นสงิคโปรนั์บถอือยา่งมากและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมตา่งๆและเครือ่ง

ยาจนีทีม่มีากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บำ่ย น าทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้  
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หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออร์

ชารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้

แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง 

ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพ ฯ โดยสำยกำรบนิเจทสตรำรแ์อรเ์วย ์

เทีย่วบนิที ่3K513 

 

20.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ   สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ   

 

 
หมำยเหต ุ: รำคำนีไ้มม่กีระเป๋ำ ไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
ทปิไกดว์นัละ 3 เหรยีญ , คนขบัรถวนัละ 2 เหรยีญ รวม 20 เหรยีญ 

 
 
 

รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

23-26 ต.ค.  58 23,900 22,900 21,900 6,500 

04-07 ธ.ค. 58 25,900 24,900 23,900 6,500 

10-13 ธ.ค. 58 24,900 23,900 22,900 6,500 

31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59 26,900 25,900 24,900 6,500 

หมำยเหต ุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหต ุ 1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาองักฤษ )กอ่นการเดนิทาง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. คณะผูเ้ดนิทำงจ ำนวน  15 ทำ่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 

15   ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทำงดว้ย 

    โดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

 

*** ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
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โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภำวะอำกำศ  

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง(วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท)   

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 

 คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

 

เงือ่นไขกำรจอง : วำงเงนิมดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท 

 

หมำยเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  
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 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (15ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  
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กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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