


1 สนามบินเชียงใหม	-	สนามบินชางกี	-	รัฐสภาเกา	-	เมอรไล
ออน	-	มารีนา	เบย	แซนด	-	เรือ	BUMBOAT

โรงแรม	:	GRAND	CENTRAL
@	ORCHARD	หรือระดับ
เทียบเทา

2 ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ
สิงคโปร	-	ถนนออรชารด

โรงแรม	:	GRAND	CENTRAL
@	ORCHARD	หรือระดับ
เทียบเทา

3 สวนการเดนบายเดอะเบย	-	สนามบินเชียงใหม	-	สนามบิน
ชางกี

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿24,191 ฿24,191 ฿24,191 ฿5,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿25,191 ฿25,191 ฿25,191 ฿5,000

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿25,191 ฿25,191 ฿25,191 ฿5,000

28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿23,191 ฿23,191 ฿23,191 ฿5,000



ชวงเชา	
09.30	น	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติเชียงใหม	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย

การบินซิลคแอร	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.30	น.ออกเดินทางสู	ประเทศสิงคโปร	โดยสายการบินซิลคแอร	เทีย่วบินที	่MI701	(มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย	
15.35	น.ถึง	สนามบินซางฮี	ประเทศสิงคโปร	นําทาผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร(เวลา

ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)
นําทาน	ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่นซึ่งลอมรอบดวย	ทําเนียบรัฐบาล

ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง	ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	Ho	use”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน

เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก
แวะใหทาน	ถายรูปคูกับ	เมอไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนา

ออกทางอาวมารีนา	มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสพลานาด”	โดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน
นําทานเที่ยวชม	มารีนาเบยแซนด	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา

2,561	หอง	โรงแร	มยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของโรงแรม	(ไมรวมคาขึ้น	23เหรียญ
ประมาณ	600บาท)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนด	สกาย	พารค	น้ีถือวาเป็น
สวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัดเป็นสวนลอยฟาที่มีความสูง	200
ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา
รวมถึง	The	Sky	on	57	และยังมี	“มารีนาเบยแซนสคาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับ
ตัวโรงแรม	จัดวาเป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรูปแบบ	โดยมีโตะ
สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย	อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,

Hermes,	Prada,	Burberry,	Cartier

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



ตั้งแตเดือนเมษายน	2561	เป็นตนไป

11.20	น.	ตั้งแตเดือนเมษายน	2561	เป็นตนไปออกเดินทางสู	ประเทศสิงคโปร	โดยสายการบินซิลคแอร	เทีย่ว
บินที	่MI701	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.45	น.ถึง	สนามบินซางฮี	ประเทศสิงคโปร	นําทาผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร(เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

(หมายเหตุ	ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานที่จะเขาสถานคาสิโน	ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุ
ตํ่ ากวา	21	ปี	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวมรองเทาแตะ)

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

เรือทองแบน	ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามา
ในตัวเมืองชั้นใน	ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของประเทศสิงคโปร	แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทอง
เที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิตของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	โรงแรม	:	GRAND	CENTRAL	@	ORCHARD	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	



นําทานเดินทางสูยาน	ไชนาทาวน	ชมพระเขี้ยวแกว	สรางขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว	แกว	ของ
พระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง	วางศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม
2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ	1,500	ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหอง
โถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หาม
ถายภาพ)	ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
จากน้ันแวะใหทานเลือกซื้อเลือกชมสินคาที่ระลึกสิงคโปร	เชนพวงกุญแจ	รม	เสื้อยืด	หรือจะเป็น	น้ําหอม

นาฬิกา	แบรนดเนมที่	รานคาปลอดภาษี	Mistang	

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสู	Universal	Studio	of	Singapore	มีทั้งหมด	7	โซน	เปิดบริการ	10:00	–	18:00	น.

(เลนกี่รอบก็ไดตามใจชอบ)	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	ในพื้นที่	49เอเคอร	ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวย
ความเขียวชอุมข	องทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก	1,800	หอง	จากโรงแรมระดับหรู	6	ดาวที่หลากหลายรูปแบบ	มี
ทั้งยังมี	คาสิโน	เปิดบริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งอยูที่โรงแรม	Crockford	Tower

1)	พบกับเครื่องเลนใหม	ลาสุด	Transformers	The	Ride	:	The	Ultimate	3D	Battle	และ	Battlestar	Galactica
เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก

2)	Far	Far	Away	Castel	ปราสาทแหงวีระบุรุษ	เชร็คและ	เจาหญิงฟิโอนา

3)	Madagascar	A	Crate	Adventure	เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ	เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตร
เรื่อง	Madagascar

4)	Revenge	of	The	Mummy	ขุดหาสมบัติของฟาโรห	และคนหาปริศนาแหงมัมมี่

5)	Water	World	ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ	จากภาพยนตรชื่อดัง	แสดงจริง	แสง	สี	เสียง	จริง	ทานจะ
ตื่นเตนประทับใจไมรูลืม

6)	Jurassic	Park	Rapids	Adventure	ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร,	เหลาสัตวโลกลานปี

7)	Hollywood	Boulevard	สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย	ฮอลลีวูด	วอลออฟเฟรม	ศูนยรวมแหงความ	บันเทิง
ของจักรวาลอยางแทจริง

สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญที่สุดในโลกกับ
Marine	Life	Park	(ไมรวมคาเขา	38	SGD)จัดอันดับใหเป็น	อควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูก
ออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ	รวบรวม
สัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ	ทั่วโลก

16.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	คณะพรอมกัน	ณ	จุดนัดหมาย

ชวงเย็น	
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่	ถนนออรชารด	ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคาหลากหลาย

อาทิ	เชน	เซ็นเตอรพอยท,	โรบินสัน,	ลักกี้พลาซา,	อิเซตัน,	ตากาชิยามา,	ออรชารดชอปป้ิงเซ็นเตอร	เป็นตน	ให
ทานชอปป้ิงสินคามากมายจากทั่วโลก	ไมวาจะเป็นเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆ	เครื่องใชไฟฟา	ขนมขบเคี้ยว
ของฝาก	ของที่ระลึก	ของเลนเด็กตาง	ๆ	มากมาย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง



อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
หมายเหตุ	ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ ากวา

21	ปี	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวมรองเทาแตะ)	

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	โรงแรม	:	GRAND	CENTRAL	@	ORCHARD	หรือระดับเทียบเทา

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

ชวงเชา	
ทานเดินทางสู	การ	เดน	บาย	เดอะ	เบย	ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบน	เกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับ

ตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะ
กรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร	นอกจากน้ี	ยังมีทางเดินลอยฟ าเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขา
ดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	(ไมรวม
คาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	)	ที่สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ	และยังมี	โซน
ของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือนหลักๆ	ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการ	ดังน้ี	Flower	Dome	(ชีวภาพ
แบบแหงเย็น)	และ	Cloud	Forest	(ชีวภาพแบบชื้นเย็น)	และยังมีสวนธีมตางๆ	ใหเดินชม	(รวมคาเขา
ชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest)

ชวงบาย
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินซางฮี
14.50	น.	ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม	
16.50	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินนานาชาติเชียงใหม	โดยสวัสดิภาพ	



ตัง้แตเดือนมีนาคม	2561	เป็นตนไป
15.15	น.	ตั้งแตเดือนมีนาคม	2561	เป็นตนไปออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม	โดยสาย

การบินซิลคแอร	เที่ยวบินที่	MI706

17.10	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินนานาชาติเชียงใหม	โดยสวัสดิภาพ

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต



1.สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

2.ราคาน้ีขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ันคะ
3.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะ

อากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยน	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ

4	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

5.บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

6.บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

9.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	***

10.บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วันในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน
และ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทานในกรณีน้ีบริษทัฯยินดีคืนเงินให
ทั้งหมด	(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซึ่งไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว)	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

12.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการเชนการนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การจลาจลตางๆเป็นตน

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไมมีหัวหนาทัวร

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาทพรอมกับเตรียม
เอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)	

2.	เน่ืองจากการยื่นวีซาเป็นแบบกรุปคณะทองเที่ยวควรเตรียมเอกสารใหครบตามที่บริษทัฯกําหนดและควรเตรียม
เอกสารใหทันทีในกรณีที่เอกสารไมครบเพื่อประโยชนในการขออนุมัติวีซาจากทางสถานทูตฯ

3.	หากทานติดธุระหรือไมสามารถยื่นเอกสารพรอมคณะเดินทางไดทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซากรุป
และทานจะตองไปดําเนินการยื่นวีซาดวยตัวทานเองที่สถานทูต	น้ันๆ

4.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20กก.



4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

10.	**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับทางบริษทัได	**

11.	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

12.	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

13.	ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

14.	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

15.	ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

16.	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา
โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา30ก.ก.และ
มากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทางเป็นตน

3.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

4.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว

5.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

6.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

7.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ

8.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	(ตามความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร)

9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%และ	ภาษี	ณ	ที่จาย	3	%

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน



2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วัน	กอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน



6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา
เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


