
 

                 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวิลด์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลอ้อน 3 วัน 2 คืน 
 

                                                                                                                ราคาเร่ิมตน้ท่ี      10,900  9,999 บาท 

                                                                              ระยะเวลา             3 วนั 2 คืน 

                                                                              รวมอาหาร           4 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ                สิงคโปร์  

                                                                              รหสัทวัร์              WDT152878 

 ทวัร์สิงคโปร์ ตะลยุโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เข้าชม 

Garden by the bay ชมโชว์น า้พริุมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ 

ตกึมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู + คาสิโนระดบั 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ช้อปป้ิงออชาร์ด 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินดอนเมือง - สิงคโปร์ – BOON TONG KEE – เมอร์ไลออ้น – วดัเจา้แม่กวนอิม 

นํ้าพุแห่งความมัง่คัง่ – GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย ์แซนด ์

 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion  
Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ  

  
                 07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL100 
  

 11.20 น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นนาํท่าน เดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ 
ท่านตอ้งท่ึง (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

  
                เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ช่ือดงั ระดบั 5 ดาว 
  
                 จากนั้นนาํท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกด์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง  ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภา
ของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก  ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้าง
สาํริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพนัธไมตรีกบัประเทศ
สิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก นาํท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้า
สิงคโปร์ 
  
                นาํท่านแวะชม น า้พุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี 
ซันเทค มาจากคาํในภาษาจีน แปลว่าความสาํเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็น
โครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานนํ้าพุ และไดส้ัมผสันํ้าจะพบโชคดี
และ ร่ํารวยตลอดปี 



  
               บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่าง
มาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองค์เจา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคน
ท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความสาํเร็จนั่นเอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมา
ตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลางสาํหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราว
ต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่งท่ีสถานท่ี
ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ทาํให้หลายคนเช่ือว่าเป็นเร่ือง
ความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย  ์ 
  
                จากนั้นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการ
จดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ 
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super 
tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD 
(208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท) 
  
              ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจีนแสนอร่อย อาหาร
ทอ้งถ่ิน ร้านน้ีเร่ิมตน้ตาํนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวนัน้ี ก็ 40 กว่าปี 
  
               จากนั้นอิสระท่านท่ี มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไปดว้ย
ห้องพกัและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า
ขึน้ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือ
ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. 
บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดั
ว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ 
โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์
และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย สาํหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ยี่ห้อดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier  
  
               20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonder 
Full Light การแสดงน้ี จดัข้ึนท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นัง่หันหน้าออกทางอ่าว Marina 
  
             
             เขา้สู่ท่ีพกั Quality Hotel / Hotel Re /Link Hotel / Marrison  หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนัที ่2          เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต้่องการ A - B 
 
                 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

 ส าหรับ Option A ราคาเร่ิมต้นที่ 9,999 บาท“FREE & EASY” *ไม่มีรถและไกด์บริการ* **อิสระ
ท่องเท่ียวตามอธัยาศยั รับแผนท่ีและสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากหัวหน้าทวัร์** 

ส าหรับ Option B ราคาเร่ิมต้นที่ 11,999 บาท (คิดเพิ่มจากราคาOption A ประมาน 2,000    บาท) รวม
บตัรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay ***มีรถและไกด์บริการตลอดวนั*** รถโคช้
นาํท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความ
บนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัรยูนิเวอร์แซลแลว้//ไม่เขา้ยูนิเวอร์แซล คืนเงิน 
1,500 บาท/ผูใ้หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่าน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 
  

**อิสระอาหารกลางวันและค ่า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก** 
  
                 ให้ท่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียว ท่ีคุณและครอบครัวจะไดพ้บ
และสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ี
โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดบัความ
สูง 42.5 เมตรโดยจาํลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย  ์ หรือฝ่าย
วายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียิปต์โบราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานใน
ท่ามกลางความมืด  มาทาํให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั     
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยุคดึกดาํบรรพห์ากใครล่วงลํ้าเขา้เขตหวงห้าม 
ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัท์ไดท่ี้ 
วอเตอร์เวิลด์ !! 
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงนาํจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี 
โซนนิวยอร์ก สัมผสัเมืองจาํลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้าง
ภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก 



โซนฮอลลีวู้ด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี 
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคย
ไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อปกบั
ร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์
สโตร์บนเส้นทาง 
เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรก
ของประเทศสิงคโปร์ !!! 
  
***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium  เป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine 
Life Park (สามารถซ้ือ Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน ) จดัอนัดบัให้เป็นอควา
เรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ํ้า สามารถบรรจุนํ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวม
สัตวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ํ้ากว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพงัของเรือ ภายในไดจ้าํลองความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 
  
                18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  
  
                น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น า้สิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน
ฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวนัน้ี “คลาร์กคีย”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ีผลดัเปล่ียนกนัมา
เยือน โกดงัสินคา้ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งกลางวนัและ
กลางคืน  (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD) 
  
                ที่พัก นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Quality Hotel / Hotel Re / Link Hotel / Marrison  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัที ่3         Duty Free Shop - วดัพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านลติเติล้อนิเดีย 
ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ 

 
                07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

นาํท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนาํให้ท่านเลือกซ้ือ
มากมาย อาทิ นํ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

  



               จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยั
ราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 
(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละห้อง
หนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็
เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.
ม.  
  

**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว** 
  
                นาํท่านเดินทางไปยงัย่านลิตเต้ิลอินเดีย สัมผสับรรยากาศสีสันแห่งวฒันธรรมของชาวอินเดียตามช่ือ
บอก ใครมาย่านน้ีอาจจะนึกว่ากาํลงัเท่ียวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบา้นเรือนต่างๆใน
สไตลโ์คโรเนียลถูกนาํมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ 
ตั้งแต่เส้ือผา้ ดอกไม ้สนามแข่งมา้ ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจาํประมาณ 30 นาที   
  
               บ่าย  รถโคช้นาํท่านชอ้ปป้ิง ย่านถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนาํมาวางขาย
ตามห้างสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกลาํจะ ตอ้งมา
ผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ 
ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 
  
               17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
  
               20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL105 
  
               21.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 

 
 

 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 5-7 ก.ย. 2562 15,499 10,999 

16-18 ต.ค. 2562 15,499 10,999 

1-3 พ.ย. 2562 15,499 10,999 

4-6 ธ.ค. 2562 15,499 10,999 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

***ราคาที่แสดงข้างต้นเป็นราคา Option A: หากท่านต้องการเลือก Option B จะเพิ่มอีกประมาณ 2,000 บาท / ท่าน จากราคา Option A *** 

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
11-13 ม.ค. 2562 15,499 10,999 

25-27 ก.พ. 2562 15,499 10,999 

2-4 มี.ค. 2562 18,055 13,555 

15-17 เม.ย. 2562 15,499 10,999 

23-25 พ.ค 2562 15,499 10,999 

  1-3 มิ.ย 2562 18,499 13,999 

13-15 ก.ค. 2562 18,499 13,999 

20-22 ส.ค. 2562 15,499 10,999 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ได้ในทุกกรณี 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 



 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 
 เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างสาํหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 



 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

 

 

 


