
#14917 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน ชอปปงถนนออรชารด
ไหวพระ 9 วัดกับชินแสเปนหนึ่ง บิน SQ
ทัวรสิงคโปร วัดซัมบาวัง วัดเจาแมกวนอิม เมอรไลออน วัดเซียนจูกง วัดตันสิ
ชงซู วัดเยี่ยไหชิง วัดเจาแมกวนอิมทงฮุดโจว วัดเทียนฮกเกง ชอปปงที่ถนนออร
ชารด วัดพระเขี้ยวแกว วัดศรีมาริอัมมัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - วัดเจาแมกวนอิม - เมอรไลออน -
โรงละครเอสพลานาด   

Hard Rock Hotel
หรือเทียบเทา

2 วัดเซียนจูกง - วัดตันสิชงซู - วัดเยี่ยไหซิง - วัดเจาแมกวนอิม - วัดเทียนฮกเกง -
ถนนออรชารด   

Hard Rock Hotel
หรือเทียบเทา

3 วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - วัดศรีมาริอัมมัน - Jewel Changi - ทาอากาศยานชางกี
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - วัดเจาแมกวน
อิม - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน ประตู 5 เคานเตอร K โดยมี
เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.45 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ973

บาย

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

หลังจากนั้นนําทุกทาน ทานเดินทางสู วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) เทพเจาแหงโชคลาภ นับวา
เป็นเทพเจาท่ีชาวสิงคโปรใหความเคารพบูชามากท่ีสุดองคหน่ึง ซ่ึงท่ีวัดแหงน้ีเองก็มีเทพเจาแหงโชคลาภท่ีใหญท่ีสุดในโลกตั้งอยู
ดวยเชนกัน โดยองคเทพเจานั้นจะตั้งอยูบนหลังคา ตัวองคเทพเจาเป็นสีทอง

เดินทาง วัดเจาแมกวนอิม ภายในวัดน้ี สิ่งท่ีดึงความสนใจของนักทองเท่ียวเป็นอยางแรกคงหนีไมพนรูปป้ันหลอของพระจุณ
ทีโพธิสัตว วัดน้ียังเป็นวัดท่ีมีความสวยงามจากภาพวาดแกะสลักแบบจีนท่ีมีสีสันลวดลายอันงดงามตระการตา

หลังจากนั้นนําทุกทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก
ทางอาวมารินา มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมคลายหนาม
ทุเรียน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Carpenter 29 Restaurant เมนูพิเศษ เชน ออรเดิรฟ 5 อยาง , ซุปหูฉลามเน้ือปู , ไก
ยางสไตลสิงคโปร , กุงทอดไขแดงเค็ม และอาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย

พักท่ี Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดเซียนจูกง - วัดตันสิชงซู - วัดเย่ียไหซิง - วัดเจาแมกวนอิม -
วัดเทียนฮกเกง - ถนนออรชารด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดเจาแมกวนอิม

เมอรไลออน

โรงละครเอสพลานาด

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

เป็นสิงโตทะเลท่ีถือเป็นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็นสิงโต ลําตัว
เป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรกเริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝาย
ของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในโลกแหงหน่ึงของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพ่ือใหเป็นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อรเดิรฟ 5 อยาง, ซุปหูฉลามเน้ือปู, ไกยางสไตลสิงคโปร, กุงทอดไขแดงเค็ม และอาหา
รอ่ืนๆ

 Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดเซียนจูกง วัดจีนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก นอกเหนือจากการมากราบไหวบูชาเพ่ือโชคลาภและความเป็น
สิริมงคลแลว คนสิงคโปรก็นิยมมาขอพรใหทานเทพเจาชวยปกปองใหแคลวคลาดจากศัตรูหรือภัยอันตรายอีกดวย

วัดตันสิชงซู วัดฮกเกี้ยนโบราณ ซ่ึงสรางอยูในบริเวณท่ีถือวาถูกตองตามหลักฮวงจุยมากท่ีสุดแหงหน่ึง นักทองเท่ียวสามารถ
มาชมความงดงามของวัดน้ี ท่ีมีความโดดเดนดานการตกแตงดวยรูปป้ันสัตวมงคลตางๆ รอบบริเวณวัด จุดพิเศษอีกจุดหน่ึงของวัด
น้ี ไดแก บอน้ําศักดิส์ิทธิท่ี์อยูภายในบริเวณวัด ซ่ึงนักทองเท่ียวจะนิยมแวะเวียนมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภกันท่ีบอน้ําแหงน้ีอีก
ดวย

่ ่ ่ ่ ่



นําทานเดินทางตอไปยัง วัดเย่ียไหซิง วัดลัทธิเตาท่ีเกาแกท่ีสุดในสิงคโปร ใครท่ีอยากสมหวังเรื่องความรัก ก็ขอเชิญชวนใหไป
ไหวเทพเจา ‘Elder of Moon’ โดยใหนําดายสีแดงไปคลองไวท่ีองคเทพเจาและขอพรเรื่องความรัก ซ่ึงผูท่ีมากราบไหวตางสมหวัง
กันมากมายจนวัดไดรับการขนานนามวาเป็น “The Love Temple” เลยทีเดียว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee ตนตํารับรานขาวมันไกชื่อดังในสิงคโปร ใหทานไดอ่ิมอรอยกับ
เมนูพิเศษ ไกตมเน้ือน ุมพรอมน้ําจ้ิมสูตรด้ังเดิม, ซ่ีโครงหมูอบ, เน้ือปลาผัดขิงตนหอม และอ่ืนๆ

วัดเจาแมกวนอิมทงฮุดโจว วัดท่ีชาวสิงคโปรและนักทองเท่ียวนับถือและมีความศักดิส์ิทธิม์าก ในทุกๆ วันจะมีผูคนมากราบ
ไหวขอพรกันอยางเน่ืองแนนความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมนั้นก็มาจากคนท่ีมาไหวขอพรแลวมักจะประสบความ
สําเร็จ

วัดเทียนฮกเกง (Thian Hock Keng Temple) อีกหน่ึงวัดจีนท่ีมีจุดประสงคหลักในการสรางเพ่ือบูชาเจาแมแหงทองทะเล
หรืออีกชื่อหน่ึงวาเจาแมทับทิม (Ma Zu) ซ่ึงถือเป็นวัดท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึง

นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคาหลากหลาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Jumbo Seafood Restaurant เมนูพิเศษ ปูผัดซอสพริก, กระดูกหมูกาแฟ, ขาวผัดซี
ฟ ูดสไตลสิงคโปร, กุงทอดซีเรียล

พักท่ี Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา

วัดเซียนจูกง

วัดตันสิชงซู

วัดเยี่ยไหซิง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นวัดจีนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก ถูกสรางขึ้นโดยกลุมพอคาชาวจีนในอดีต
เพ่ืออุทิศแดเทพเจาตัวแปะกงซ่ึงเป็นเทพเจาแหงโชคลาภ คนสิงคโปรและนักทองเท่ียว
หลายคนนิยมมาสักการะขอพรเทพเจาในวัดน้ีเพ่ือเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให
ตัวเอง

เป็นวัดแบบฮกเกีย๊นโบราณ ตั้งอยูในจุดมงคลตามหลักฮวงจุย วัดน้ีมีความโดดเดนไปดวย
การตกแตงบริเวณวัดดวยรูปป้ันสัตวตางๆ นอกจากน้ียังมีบอน้ําศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวสิงคโปร
และนักทองเท่ียวจะชอบมาขอพรเสริมมงคล ณ บริเวณบอน้ําแหงน้ี

เป็นวัดลัทธิเตาท่ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องการขอพรดานความรักจากเทพเจา "Elder of
Moon" ท่ีประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี ดวยการนําดายสีแดงไปคลององคเทพเจาแลวขอพร วัด
น้ีมีผูมาไหวขอพรความรักตางสมหวังกันมากมายจนไดรับการขนานนามวา "The Love
Temple"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Boon Tong Kee ตนตํารับรานขาวมันไกชื่อดัง

 บาย



วันท่ี 3 วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - วัดศรีมาริอัมมัน - Jewel Changi -
ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัดเจาแมกวนอิม

วัดเทียนฮกเกง

ถนนออรชารด

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

วัดเทียนฮกเกงน้ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจาแหงทองทะเลชื่อเจาแมทับทิมมาซู (Ma
Zu) ท่ีน่ีถือเป็นวัดท่ีมีความสวยงามมากดวยลวดลายศิลปะและการแกะสลักอันประณีต
บรรจง โดยเฉพาะรูปป้ันมังกรบนหลังคาอันโดดเดน วัดน้ีคนสวนใหญจะเนนขอพรใน
เรื่องความสงบสุข ชีวิตคูรัก โดยเฉพาะเรื่องบุตรและความรักไมควรจะพลาดการขอพรท่ีวัด
อันงดงามแหงน้ี

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปูผัดซอสพริก, กระดูกหมูกาแฟ, ขาวผัดซีฟ ูดสไตลสิงคโปร, กุงทอดซีเรียล

 Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการ
ตกแตงท่ีสวยงาม

วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) วัดฮินดูท่ีเกาแกท่ีสุดในสิงคโปรแหงน้ี สรางขึ้นเพ่ืออุทิศถวายใหแดพระศรี
มาริอัมมันหรือพระแมอุมาเทวีผูเป็นเทวีแหงอํานาจและสันติสุข ซ่ึงชาวฮินดูในประเทศสิงคโปรเชื่อกันวาสามารถชวยปกปักษ
รักษาผูคนใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังไดชื่นชมกับสถาปัตยกรรมท่ีงดงามโดดเดน โดยเฉพาะซุม
ประตูท่ีถูกประดับดวยรูปเทวดาแกะสลักเป็นจํานวนมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Yum Cha Restaurant (ติ่มซํา) เมนูพิเศษ ขนมจีบกุง, ขนมจีบหอยเชลล, ขนม
พายถั่วแดงกลวย และอ่ืนๆ

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน หลังจากเช็คอิน โหลดสัมภาระเรียบรอยอิสระใหทานไดพักผอนชมบรรยากาศ
“Jewel Changi Airport” เป็นอาคารโดมแกวขนาด 10 ชั้น เป็นแหลงรวมรานคาชั้นนําของสิงคโปรและระดับโลกตลอดจน

่ ่ ่ ้
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รานอาหารและรานกาแฟชื่อดังจากท่ัวมุมโลก ท่ีมีตนไมและตนปาลม พรอมดวยพุมไมใหญนอย ไฮไลทของอาคารแหงน้ีคือ
น้ําตกในรมท่ีสูงถึง 40 เมตร ถือเป็นน้ําตกในรมท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ค่ํา

18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ978

20.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

วัดศรีมาริอัมมัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

วัดฮินดูโบราณท่ีเกาแกท่ีสุดของสิงคโปร ตั้งอยูในไชนาทาวน (China Town) หรือท่ีชาว
ไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกันวา “วัดแขก สิงคโปร” รอบๆ ตัวอาคารของวัดท้ังภายใน
และภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปป้ันและรูปแกะสลักลง สีสันสดใสของเทพเจา เทพธิดา
และสัตวรายในเทพนิยาย มีความเชื่อกันวาหากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถ
วัดใหเป็นเลขค่ี คุณจะโชคดี และในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมี
ประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลสําคัญประจําปีของวัดน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Yum Cha Restaurant (ติ่มซํา)

Jewel Changi บาย

เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา
135,700 ตารางเมตร เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ี
เป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
**โปรแกรม เมนูอาหาร และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆ

ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

**รูปในรายการใชเพ่ือการโฆษณาเทานั้น** 

***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
 

การชําระเงิน
ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากยืนยันการจอง

ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจาย 100 % ไมวากรณีใดๆก็ตาม
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

8. คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ และหัวหนาทัวรไทย
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
 

วีซา
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180

วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา



หมายเหตุ
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวรขางตนรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่น หัวหนาทัวรไทย และคนขับรถ 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การยกเลิก
1. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

2. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 


