#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

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี - วัดเจา แมกวนอิม - เมอรไลออน โรงละครเอสพลานาด







Hard Rock Hotel
หรือเทียบเทา

2

วัดเซียนจูกง - วัดตันสิชงซู - วัดเยี่ยไหซิง - วัดเจา แมกวนอิม - วัดเทียนฮกเกง ถนนออรชารด







Hard Rock Hotel
หรือเทียบเทา

3

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - วัดศรีมาริอัมมัน - Jewel Changi - ทา อากาศยานชางกี
- ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - วัดเจาแมกวน
อิม - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด
เชา
07.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน เตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน ประตู 5 เคาน เตอร K โดยมี
เจาหน าที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.45 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ973
บาย
13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นํ าทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
หลังจากนั ้นนํ าทุกทาน ทานเดินทางสู วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) เทพเจาแหงโชคลาภ นั บวา
เป็ นเทพเจาที่ชาวสิงคโปรใหความเคารพบูชามากที่สุดองคหนึ่ ง ซึ่งที่วัดแหงนี้ เองก็มีเทพเจาแหงโชคลาภที่ใหญที่สุดในโลกตั้งอยู
ดวยเชนกัน โดยองคเทพเจานั ้นจะตั้งอยูบนหลังคา ตัวองคเทพเจาเป็ นสีทอง
เดินทาง วัดเจาแมกวนอิม ภายในวัดนี้ สิ่งที่ดึงความสนใจของนั กทองเที่ยวเป็ นอยางแรกคงหนี ไมพนรูปปั้ นหลอของพระจุณ
ทีโพธิสัต ว วัดนี้ ยังเป็ นวัดที่มีความสวยงามจากภาพวาดแกะสลักแบบจีนที่มีสีสันลวดลายอันงดงามตระการตา
หลังจากนั ้นนํ าทุกทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้ หันหน าออก
ทางอาวมารินา มีทัศนี ยภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวยสถาปั ต ยกรรมคลายหนาม
ทุเรียน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร Carpenter 29 Restaurant เมนูพิเศษ เชน ออรเดิรฟ 5 อยาง , ซุปหูฉลามเนื้ อปู , ไก
ยางสไตลสิงคโปร , กุงทอดไขแดงเค็ม และอาหารอื่นๆ อีกมากมาย
พักที่ Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

วัดเจาแมกวนอิม
วัดศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพุทธยาน Bugis วัดนี้ ดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมที่ วัดเกาแก และศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นั บถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็ นสิริมงคลแกทุกทาน

เมอรไลออน
เป็ นสิงโตทะเลที่ถ ือเป็ นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็ นสิงโต ลําตัว
เป็ นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็ นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝ าย
ของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัต วนํ้าแวนคลีฟ

โรงละครเอสพลานาด
เป็ นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิ ยมที่สุดในโลกแหงหนึ่ งของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพื่อใหเป็ นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีต และปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อรเดิรฟ 5 อยาง, ซุปหูฉลามเนื้ อปู, ไกยางสไตลสิงคโปร, กุงทอดไขแดงเค็ม และอาหา
รอื่นๆ
 Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

วัดเซียนจูกง - วัดตันสิชงซู - วัดเยี่ยไหซิง - วัดเจาแมกวนอิม วัดเทียนฮกเกง - ถนนออรชารด
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู วัดเซียนจูกง วัดจีนที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก นอกเหนื อจากการมากราบไหวบูชาเพื่อโชคลาภและความเป็ น
สิริมงคลแลว คนสิงคโปรก็นิยมมาขอพรใหทานเทพเจาชวยปกป องใหแคลวคลาดจากศัต รูหรือภัยอันตรายอีกดวย
วัดตันสิชงซู วัดฮกเกี้ยนโบราณ ซึ่งสรางอยูในบริเวณที่ถ ือวาถูกตองตามหลักฮวงจุยมากที่สุดแหงหนึ่ ง นั กทองเที่ยวสามารถ
มาชมความงดงามของวัดนี้ ที่มีความโดดเดนดานการตกแตงดวยรูปปั้ นสัต วมงคลตางๆ รอบบริเวณวัด จุดพิเศษอีกจุดหนึ่ งของวัด
นี้ ไดแก บอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่อยูภายในบริเวณวัด ซึ่งนั กทองเที่ยวจะนิ ยมแวะเวียนมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภกันที่บอนํ้ าแหงนี้ อีก
ดวย
่

่

่

่

่

นํ าทานเดินทางตอไปยัง วัดเยี่ยไหซิง วัดลัทธิเตาที่เกาแกที่สุดในสิงคโปร ใครที่อยากสมหวังเรื่องความรัก ก็ขอเชิญชวนใหไป
ไหวเทพเจา ‘Elder of Moon’ โดยใหนําดายสีแดงไปคลองไวที่องคเทพเจาและขอพรเรื่องความรัก ซึ่งผูที่มากราบไหวต างสมหวัง
กันมากมายจนวัดไดรับการขนานนามวาเป็ น “The Love Temple” เลยทีเดียว
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร Boon Tong Kee ตนตํารับรานขาวมันไกช่ อ
ื ดังในสิงคโปร ใหทานไดอิ่มอรอยกับ
เมนูพิเศษ ไกต มเนื้ อน ุมพรอมนํ้ าจิ้มสูต รดั้งเดิม, ซี่โครงหมูอบ, เนื้ อปลาผัดขิงตนหอม และอื่นๆ
วัดเจาแมกวนอิมทงฮุดโจว วัดที่ชาวสิงคโปรและนั กทองเที่ยวนั บถือและมีความศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ในทุกๆ วันจะมีผูคนมากราบ
ไหวขอพรกันอยางเนื่ องแน นความเชื่ออันศักดิส
์ ิทธิใ์ นองคเจาแมกวนอิมนั ้นก็มาจากคนที่มาไหวขอพรแลวมักจะประสบความ
สําเร็จ
วัดเทียนฮกเกง (Thian Hock Keng Temple) อีกหนึ่ งวัดจีนที่มีจุดประสงคหลักในการสรางเพื่อบูชาเจาแมแหงทองทะเล
หรืออีกชื่อหนึ่ งวาเจาแมทับทิม (Ma Zu) ซึ่งถือเป็ นวัดที่มีความงดงามมากที่สุดแหงหนึ่ ง
นํ าทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนํ าและสินคาหลากหลาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร Jumbo Seafood Restaurant เมนูพิเศษ ปูผัดซอสพริก, กระดูกหมูกาแฟ, ขาวผัดซี
ฟ ูดสไตลสิงคโปร, กุงทอดซีเรียล
พักที่ Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเซียนจูกง
ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดจีนที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ถูกสรางขึ้นโดยกลุมพอคาชาวจีนในอดีต
เพื่ออุทิศแดเทพเจาตัวแป ะกงซึ่งเป็ นเทพเจาแหงโชคลาภ คนสิงคโปรและนั กทองเที่ยว
หลายคนนิ ยมมาสักการะขอพรเทพเจาในวัดนี้ เพื่อเสริมโชคลาภและความเป็ นสิริมงคลให
ตัวเอง

วัดตันสิชงซู
เป็ นวัดแบบฮกเกีย๊ นโบราณ ตั้งอยูในจุดมงคลตามหลักฮวงจุย วัดนี้ มีความโดดเดนไปดวย
การตกแตงบริเวณวัดดวยรูปปั้ นสัต วต างๆ นอกจากนี้ ยังมีบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวสิงคโปร
และนั กทองเที่ยวจะชอบมาขอพรเสริมมงคล ณ บริเวณบอนํ้ าแหงนี้

วัดเยี่ยไหซิง
เป็ นวัดลัทธิเตาที่มีช่ อ
ื เสียงมากในเรื่องการขอพรดานความรักจากเทพเจา "Elder of
Moon" ที่ประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้ ดวยการนํ าดายสีแดงไปคลององคเทพเจาแลวขอพร วัด
นี้ มีผูมาไหวขอพรความรักตางสมหวังกันมากมายจนไดรับการขนานนามวา "The Love
Temple"



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Boon Tong Kee ตนตํารับรานขาวมันไกช่ อ
ื ดัง

วัดเจาแมกวนอิม
วัดศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพุทธยาน Bugis วัดนี้ ดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมที่ วัดเกาแก และศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นั บถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็ นสิริมงคลแกทุกทาน

วัดเทียนฮกเกง
วัดเทียนฮกเกงนี้ ถ ูกสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาแหงทองทะเลชื่อเจาแมทับทิมมาซู (Ma
Zu) ที่นี่ถ ือเป็ นวัดที่มีความสวยงามมากดวยลวดลายศิลปะและการแกะสลักอันประณีต
บรรจง โดยเฉพาะรูปปั้ นมังกรบนหลังคาอันโดดเดน วัดนี้ คนสวนใหญจะเน นขอพรใน
เรื่องความสงบสุข ชีวิต คูรัก โดยเฉพาะเรื่องบุต รและความรักไมควรจะพลาดการขอพรที่วัด
อันงดงามแหงนี้

ถนนออรชารด
เป็ นถนนที่ถ ือเป็ นสวรรคของนั กช็อป เนื่ องดวยตลอดเสนทางเป็ นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็ นที่ต ั้งของบรรดาตึกสูงระฟ า ที่มีรานคาแบรนดดังๆ จากทั่ว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ที่เพิ่งถูก
ผลิต ออกมาขายมักจะตองถูกนํ ามาตั้งขายกันที่นี่กอนเป็ นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั ้น
สองฝั่ งของถนนออรชารดยังเป็ นที่ต ั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปูผัดซอสพริก, กระดูกหมูกาแฟ, ขาวผัดซีฟูดสไตลสิงคโปร, กุงทอดซีเรียล
 Hard Rock Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - วัดศรีมาริอัมมัน - Jewel Changi ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงนี้ สราง ชั้นลางเป็ นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑและหองหนั งสือ ชั้น 4 เป็ นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ
ตกแตงที่สวยงาม
วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) วัดฮินดูที่เกาแกที่สุดในสิงคโปรแหงนี้ สรางขึ้นเพื่ออุทิศถวายใหแดพระศรี
มาริอัมมันหรือพระแมอุมาเทวีผูเป็ นเทวีแหงอํานาจและสันติสุข ซึ่งชาวฮินดูในประเทศสิงคโปรเชื่อกันวาสามารถชวยปกปั กษ
รักษาผูคนใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังไดช่ น
ื ชมกับสถาปั ต ยกรรมที่งดงามโดดเดน โดยเฉพาะซุม
ประตูที่ถ ูกประดับดวยรูปเทวดาแกะสลักเป็ นจํานวนมาก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร Yum Cha Restaurant (ติ่มซํา) เมนูพิเศษ ขนมจีบกุง, ขนมจีบหอยเชลล, ขนม
พายถั่วแดงกลวย และอื่นๆ
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสูสนามบิน หลังจากเช็คอิน โหลดสัมภาระเรียบรอยอิสระใหทานไดพักผอนชมบรรยากาศ
“Jewel Changi Airport” เป็ นอาคารโดมแกวขนาด 10 ชั้น เป็ นแหลงรวมรานคาชั้นนํ าของสิงคโปรและระดับโลกตลอดจน

่

่

่

้

รานอาหารและรานกาแฟชื่อดังจากทั่วมุมโลก ที่มีต นไมและตนปาลม พรอมดวยพุมไมใหญนอย ไฮไลทของอาคารแหงนี้ คือ
นํ้ าตกในรมที่สูงถึง 40 เมตร ถือเป็ นนํ้ าตกในรมที่สูงที่สุดในโลก
คํ่า
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ978
20.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็ นวัดและพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิต วิญญาณที่ผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิ กายหินยานและมหายาน จัดเป็ นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ที่นาประทับใจ

วัดศรีมาริอัมมัน
วัดฮินดูโบราณที่เกาแกที่สุดของสิงคโปร ตั้งอยูในไชน าทาวน (China Town) หรือที่ชาว
ไทยเรานิ ยมเรียกจนติดปากกันวา “วัดแขก สิงคโปร” รอบๆ ตัวอาคารของวัดทั้งภายใน
และภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปปั้ นและรูปแกะสลักลง สีสันสดใสของเทพเจา เทพธิดา
และสัต วรายในเทพนิ ยาย มีความเชื่อกันวาหากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถ
วัดใหเป็ นเลขคี่ คุณจะโชคดี และในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมี
ประเพณีลุยไฟทิมิต ิ (Timiti) ถือเป็ นเทศกาลสําคัญประจําปี ของวัดนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Yum Cha Restaurant (ติ่มซํา)

Jewel Changi
เป็ นการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวแบบผสมผสานที่ทาอากาศยานชางกี บนพื้นที่กวา
135,700 ตารางเมตร เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่นี่เกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่นี่
เป็ นทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปิ้ ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปปิ้ งนั บรอยกวาราน



ทาอากาศยานชางกี

คํ่า

ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
**โปรแกรม เมนูอาหาร และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆ
ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ***
**รูปในรายการใชเพื่อการโฆษณาเทานั ้น**
***หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า **

การชําระเงิน
ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากยืนยันการจอง
ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจาย 100 % ไมวากรณีใดๆก็ต าม

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ
ตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
8. คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ และหัวหน าทัวรไทย

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

วีซา
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานํ าพาสปอรต ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหน ากระดาษอยางตํ่า 6 หน า

หมายเหตุ
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***
ราคาทัวรขางตนรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่น หัวหน าทัวรไทย และคนขับรถ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
อัต ราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น
กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถ ึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การยกเลิก
1. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
2. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

