
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ทีม่สีวนลอยฟ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ชมโชว์นํา้พ ุแสง สี เสียง “WONDER FULL LIGHT” สุดอลงัการทีอ่่าวมารีน่า 

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลงัการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” 

สนุกเตม็วนักบัยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (รวมค่าเข้า) ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัเมอร์ไลออน 

ชมวถิีชีวติของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอมิ 

ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมทีถ่นนออร์ชาร์ด เดนิทางโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

 



 
 

07.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  ประตู 5 เคาน์เตอร์ 

K โดยมเีจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SQ975 

13.15 น. /15.45 ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  นาํท่านผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบน

เกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพนัธุ์และเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจาก น้ียงัมีทางเดิน

ลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั SUPER TREE คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ SUPER TREE (รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ SUPER TREE) 

สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสอง

เรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแห้งเยน็) และ 

CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม FLOWER 

DOME และ CLOUD FOREST 28เหรียญ ประมาณ 720บาท) จากนั้ นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย ์

“CLARKE QUAY” สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นาํท่านล่องเรือ “BUMBOAT” (รวม

ค่าล่องเรือแล้ว) ชมทศันียภาพของแม่นํ้ าสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝ่ังแม่นํ้ าใจกลาง

สิงคโปร์ 

 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ข้าวมนัไก่ บุน ท่อง กี)่ 

20.00 น. อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบย์แซนส์”  รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ประกอบไปดว้ยห้องพกัและห้องสูท

กว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ THE SANDS SKY PARK ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวม

ค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด ์

สกาย พาร์ค น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ

จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และ

ไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง THE SKY ON 57 และยงัมี “มารีน่าเบยแ์ซนส์

คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกม

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบ๊ัมโบ๊ท – ชมโชว์น้ําพุ แสง สี เสียง  

“WONDER FULL LIGHT” อ่าวมารีน่า 

 



การพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน

มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค็แจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และ

ตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ

สิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย 

สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สาํหรับนักชอ้ปป้ิง

ทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายีห่้อดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 

HERMES, PRADA, BURBERRY, CARTIER  

 
20.20 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน SOUTH EAST ASIA กบัการแสดงท่ีมีช่ือว่า 

WONDER FULL การแสดงน้ี จดัข้ึนท่ีลาน PROMENADE หน้า MARINA BAY SANDSเป็นลานท่ี

นัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว MARINA 

นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ HOTEL RE! PEAR'S HILL / VALUE HOTEL THOMSON หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 

18:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพ้ืนท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโต

ซ่ารายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ี

หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้ งอยู่ท่ีโรงแรม CROCKFORD 

TOWER พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด TRANSFORMERS THE RIDE : THE ULTIMATE 3D 

BATTLE และ BATTLESTAR GALACTICA เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก FAR 

FAR AWAY CASTEL ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า MADAGASCAR A CRATE 

ADVENTURE เป็นการนั่ง เ รือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เ ร่ือง 

MADAGASCAR REVENGE OF THE MUMMY ขุดหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี 

WATER WORLD ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 

วนัที่สอง     สนุกสนานเตม็วนัใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

 



ท่านจะต่ืนเตน้ประทับใจไม่รู้ลืม JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ผจญภัยในดินแดน

ไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี HOLLYWOOD BOULEVARD สัมผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล

ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

 
เที่ยง  อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ 

FESTIVE WALK, NEW YORK TOWN, FOOD COURT CENTER หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่าน

สามารถเขา้เส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใชก้ารลงทุนมหาศาลเพ่ือ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความอลงัการระดบัชาติท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย อิสระกบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตาม

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ํ่ากว่า 21 ปี การ

แต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระช้

อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลง

เรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน FESTIVAL WALK ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง  *** สามารถเลือกซ้ือ 

OPTIONAL TOUR S.E.A. AQUARIUM เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ 

MARINE LIFE PARK  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จดัอนัดบัให้เป็น อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตถู้กออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้นํ้ าสามารถบรรจุนํ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตว์

ทะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสัตวน์ํ้ ากว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพงัของเรือ ภายในได้

จาํลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

 
เยน็   อสิระอาหารอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL RE!@PEAR'S HILL OR VALUE HOTEL THOMSON  หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซ่ึงลอ้มรอบด้วย 

ทาํเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้ าสิงคโปร์ 

ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “OLD PARLIAMENT HOUSE” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้ งของรัฐสภาของ

สิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก นาํท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไล

ออน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี

ทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ย

หนามทุเรียน นาํท่านแวะชม  นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง FOUNTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์

ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี ซนัเทค มาจากคาํในภาษาจีน แปลว่าความสาํเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทค

สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์

เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานนํ้ าพุ และไดส้มัผสันํ้ าจะพบโชคดีและ รํ่ ารวยตลอดปี นาํท่านเดินทางสู่ ย่านไช

น่าทาวน์ ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน

พระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศิลา

ฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 

1,500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑ์และห้องหนังสือ 

ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้นัก็

เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านสู่ ยา่นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํและสินคา้

หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิง

เซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แบรนด์เนมชั้นนาํต่าง ๆ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน

เดินทางสู่สนามบิน 

  ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮี 

วนัที่สาม    เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี ้(FOUNTAIN OF WEALTH) ไชน่าทาวน์ – วดัพระเขีย้วแก้ว – 

อิสระช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ 

 



17.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SQ978 

18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SQ982 

18.25 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

20.10 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ทิปไกด์วนัละ 3 เหรียญ, คนขับรถวนัละ 2 เหรียญ รวม 15 เหรียญ 

 

อัตราค่าบริการ 

ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน 

กําหนดการเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(มีเตยีง) 

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัที่ 07 – 09 ต.ค. 59 

วนัที่ 08 – 10 ต.ค. 59 
18,900 18,900 17,900 4,500 

วนัที่ 14 – 16 ต.ค. 59 

วนัที ่15 – 17 ต.ค. 59 

วนัที ่21 – 23 ต.ค. 59 

18,900 18,900 17,900 4,500 

วนัที่  22 – 24 ต.ค. 59 20,900 19,900 18,900 4,500 

วนัที ่28 – 30 ต.ค. 59 

วนัที ่29 – 31 ต.ค. 59 
18,900 18,900 18,900 4,500 

วนัที่  04 – 06 พ.ย. 59 

วนัที่ 11 – 13 พ.ย. 59 

วนัที ่18 – 20 พ.ย. 59 

วนัที่ 25 – 27 พ.ย. 59 

17,900 17,900 16,900 4,500 

วนัที่ 02 – 04, 16 – 18 ธ.ค. 5 18,900 18,900 17,900 4,500 

วนัที่ 03 – 05 ธ.ค. 59 

วนัที่ 10 – 12 ธ.ค. 59 
20,900 20,900 19,900 4,500 

วนัที่  03 – 05 ธ.ค. 59 

(ไฟล์รอง) 
19,900 19,900 18,900 4,500 

 



วนัที่ 17 – 19 ธ.ค. 5 19,900 19,900 18,900 4,500 

วนัที่ 31 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 

(ไฟล์รอง) 
22,900 22,900 21,900 4,500 

 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั จาํนวนคนและมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินกาํหนด) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 

 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (นํ้ าหนกั 30 กิโลกรัม)  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทาง

สําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 

แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 

แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ้ าหนัก

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 



 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

• กรุณามดัจาํท่านละ 10,000 บาท / ท่าน และช่วงเทศกาลมัดจําท่านละ 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 

วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

    ธนาคาร กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 

ช่ือบัญชี      บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  

เลขที่บัญชี       068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มอีายุการใช้งาน

เหลือไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า  
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

• สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจาํตัว๋  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

• กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วน

ของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบั

ท่านเป็นกรณีไป 

• กรณผีู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  

• สาํหรับผูมี้ครรภ ์ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พร้อมใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) ก่อนการเดินทาง 

 



• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้ เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์

ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  

• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

• โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง 

ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น

สาํคญั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้

ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่านใน

กรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํเนินการ     

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง

คู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในสิงคโปร์ท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั

ดว้ย  
 

 



การเดินทางเป็นครอบครัว 

• หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(WHEELCHAIR), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 

ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 

• ทางบริษทัฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  

อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม

เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสําคญั 

 

 


