
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เย็น 
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สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินชางงี – ประเทศ
สิงคโปร – นํ้าพุแหงความมั่งค่ัง – การเดนส บาย เดอะ 
เบย – ถายรุปสะพานเฮลิกซ – มารีนา เบย แซนดส – 
ถายรูปยาน คลาก คีย 

   

IBIS STYLE 
ALBERT  
หรือเทียบเทา  

2 
อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
ในการทองเท่ียวแกทาน) 

   
IBIS STYLE 
ALBERT  
หรือเทียบเทา  



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร – น้ําพุแหงความมั่งคั่ง – การเดนส บาย 
เดอะ เบย– ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ – มารีนา เบย แซนดส 

06.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน SINGAPORE 
AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแก
ทาน 

09.50 นําทานเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ SQ705 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

13.15 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทาง
ทองเที่ยวตามรายการ 

 นําท านเดินทาง สู  น้ํ าพุแห งความมั่ งคั่ ง 
(FOUNTAIN OF WEALTH) เช่ือวาเปนจุด
รับพลังฮวงจุยที่ดีที่สุด ต้ังอยูที่ซันเทค ซิต้ี 
กลุมอาคารที่สรางตามหลักฮวงจุย ทั้งหมด 5 
อาคาร เปรียบเสมือนน้ิวทั้ง 5  และ กลางผา
มือมีนํ้าพุ ซ่ึงนํ้าน้ีก็เปรียบเสมือนเงินที่อยูในกํามือ และไดรับการบันทึก จาก Guinness Book of 
Records ใหเปน นํ้าพุ ที่ใหญที่สุดในโลก ป 1998 มีความสูง 13.8 เมตร  

  
 นําทานเดินทางสู การเดนส บาย เดอะ เบย (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญที่

ต้ังอยูบนพ้ืนที่กวา 1 ลานตารางเมตรของอาวมารีนา เบย ประเทศสิงคโปร ใชงบประมาณในการสราง
สูงถึง 1,035 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 24,000 ลานบาท ภายในมีการออกแบบอาคารส่ิงปลูก
สรางที่มีความโดดเดนสวยงามแลวก็ยังเปนสัญญาลักษณของ 

 
 กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 
ภายในประกอบไปดว้ยนํ-าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารนํ-า และตน้ไมน้านาชนดิ ภายใตพ้ื-นที6ขนาดใหญ ่มี
ความสงูถงึ 58 เมตร โดมแหง่นี-ไมม่เีสาเพื6อคํ-ายันแมแ้ตต่น้เดยีว ถอืเป็นอกีหนึ6งตัวอยา่งโครงสรา้ง
ทางวศิวกรรมที6น่าทึ6ง สว่นหลังคาของโดมประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ชิ-น โดมแหง่นี-มกีารควบคมุ
ความชื-นและอณุหภมูไิวท้ี6 23-25 องศาเซลเซยีส คงสภาพของป่าฝนเขตรอ้นชื-นไวอ้ยา่งสมบรูณ์ 
ดังนั-นทกุคนที6มาเยอืนจะไดส้มัผัสถงึบรรยากาศเหมอืนกับอยูท่า่มกลางหบุเขาในป่าฝน 

 
ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 
โดมเรอืนกระจกที6จัดแสดงไมด้อกสวยงามจากทั6วทกุมมุโลก โดยมกีารควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยู่
ระหวา่ง 23-25 องศา ภายในโดมแบง่เป็น 9 โซน ไดแ้ก ่สวนออสเตรเลยี สวนแอฟรกิาใต ้สวน

3 
อุโมงคตนไม – เมอรไลออน พารค – วัดพระเขี้ยวแกว 
– ถนนชอปปงออรชารด – สนามบินชางงี – นํ้าพุจี
เวล– สนามบินสุวรรณภูมิ 

    



อเมรกิาใต ้สวนแคลฟิอรเ์นยี สวนเมดเิตอรเ์รเนยีน สวนมะกอก จดุที6เป็นไฮไลทค์อืสวนดอกไมต้รง
กลางโดมที6มทัี -งสวนฝรั6งเศส สวนทวิลปิ สวนเปอรเ์ซยีน และสวนญี6ปุ่ นที6จะมกีารหมนุเวยีนไมด้อก
ไปตามฤดกูาลและตามธมีพเิศษของแตล่ะเทศกาลนั-นๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 
เป็นสวนดอกไมท้ี6ผา่นการตกแตง่ มพีื-นที6 1,500 ตารางเมตร เป็นสว่นจัดแสดงที6เปิดใหมล่า่สดุ เป็น
สวนจัดแสดงดอกไมท้ี6มลีกัษณะเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นรปูแกะสลกัจากไมท้ี6งดงามน่า งานศลิปะจาก
ดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนทา่นอยูใ่นดนิแดนแหง่เทพนยิาย 

 
 นําทาน ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ (HELIX BRIDGE) เปนสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุด

สะพานหน่ึงของประเทศสิงคโปรอยูที่อาวมารินาเปนสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม
เหมือนที่อื่นๆแลวยังมีความนาสนใจต้ังแตคอนเซ็บของการออกแบบแลว คือมีการใชเหล็กที่มีลักษณะ
เปนทอ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็น
เอ ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลวยังชวยเร่ืองการออกแบบโครงสรางสะพานดวย โดยสะพานมีความยาว
ทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปดไฟสวยงามอยางมาก  

 จําน้ันนําทานเดินตอไปยัง มารีนา เบย แซนดส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เปนแลนดมารค
สําคัญบริเวณอาวมารีนาดยพ้ืนที่ดานในประกอบไปดวยโรงแรม หางสรรพสินคา จุดชมวิว พิพิธภัณฑ 
คาสิโน และโรงภาพยนตร โดยถือเปนอาคารที่มีมูลคาในการกอสรางสูงที่สุดในโลก ดวยงบประมาณ 8 
พันลานดอลลารสิงคโปร หรือเกือบสองแสนลานบาท รวมถึงสวนของ แซนดสกายพารค ที่เปนสระวาย
นํ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีนาเบยแซนด ถือเปนสระวายนํ้ากลางแจงที่มีขนาดใหญที่สุด และต้ังอยูสูง
ที่สุดในโลกอีกดวย ไมรวมคาขึ้นตึก 

 กิจกรรมที่นาสนใจ  
 THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สิงคโปรมักไดรับการกลาวถึงวาเปนสวรรคของนักชอป เพราะที่น่ีเต็มไปดวยสินคาและของล้ําคาใน
ระดับสากลที่สรางความพอใจใหบรรดานักชอป ที่ไดเห็นแบรนดเส้ือผาช้ันนํา อยางเชน Fendi และ 
Prada ในหางสรรพสินคาสุดหรูที่เปนสัญลักษณของสิงคโปร อยาพลาดที่จะแวะไปที่รานสาขาใหญ
ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร ซ่ึงต้ังอยูในซุมกระจกลอยนํ้า ภายในออกแบบตกแตงใหความรูสึก
เหมือนคุณกําลังอยูบนเรือยอชตสุดหรู นอกจากน้ียังมีรานอาหารมากมาย 

 DIGITAL LIGHT CANVAS ไมรวมคาเขาประมาณ 5 SGD/ทาน 
เปนนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยูช้ันลางสุดของหาง THE SHOPPES AT MARINA 
BAY SANDS โดยระหวางที่ทานกําลังชอปปงอยู เม่ือทานมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคม
ไฟที่หอยลงมาพรอมกับแสงไฟที่เปลี่ยนสีสันไปเร่ือยๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day2 อสิระทองเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนาทวัรใหคาํแนะนาํในการทองเทีย่วแกทาน) อสิระอาหารเทีย่งและ

ค่าํเพือ่ความสะดวกในการทองเทีย่ว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ** กรณลีกูคาตองการเดนิทางไปเกาะ เซน็โตซา หวัหนาทวัรจะไปสงโดยรถสาธารณะ นกัทองเทีย่ว

ชาํระคาเดนิทางเอง ** 
 
 
 



 
 กจิกรรมทีน่าสนใจ 
 ยนูเิวอรแซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เปนสวนสนุกระดับโลกที่สรางขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียนิู

เวอรแซล และยูนิเวอรแซลพิกเจอร หน่ึงในหกสตูดิโอผูผลิตภาพยนตรรายใหญของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายในสวนสนุกน้ันไดมีการนําภาพยนตรช่ือดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเปนธีม
ตางๆ ตามเน้ือเร่ืองเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิงใหกับผูเขาชม ปจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แหงทั่วโลก คอืที่รัฐแคลิฟอรเนียและรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอ
ซากา ประเทศญี่ปุน และที่ประเทศสิงคโปร โดยต้ังอยูบนเกาะเซนโตซา เกาะแหงความบันเทิงที่มี
ช่ือเสียงในบริเวณตอนใตของประเทศ ไมรวมบัตรเขาสวนสนุกราคาประมาณ 69 SGD/ทาน 

 
กจิกรรมทีน่าสนใจ 
พิพิธภัณฑฑสัตวน้ํา ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตวทะเลกวา 100,000 ตัว จาก 800 สาย
พันธุ อควาเรียมแหงน้ี ใหญอันดับตนๆ ของโลก ศูนยรวม ปลากระเบนแมนตา ที่ใหญที่สุดในโลก 
รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ ภายในพิพิธภัณฑฑสัตวนํ้า แบงออกเปนทั้งหมด 10 โซน 
ซ่ึงแตละโซน ก็มีความนาสนใจแตกตางกัน ไฮไลทสําคัญอยูบริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใตทะเล จุดน้ี
เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน วายวนเวียนอยูจุดน้ี ต่ืนตาต่ืนใจเสมือนกับการผจญภัยใตทอง
มหาสมุทร ไมรวมคาเขาประมาณ 41 SGD/ทาน 
แลนดมารคใหม สกาย เฮลิกซ (SKYHELIX) เคร่ืองเลนกลางแจงแบบพาโนรามาที่สูงที่สุดในสิงคโปร 
กระเชาลอยฟากลางแจงที่หมุนเบา ๆ ขณะลอยขึ้นสูความสูง 79 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล และหอยเทา
ไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพ 360 องศา ไมรวมคา
เขาประมาณ 18 SGD/ทาน 

ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day3 อุโมงคตนไม – เมอรไลออน พารค – วัดพระเขี้ยวแกว – ถนนชอปปงออรชารด – สนามบินชางงี – น้ําพุ

จีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  อุ โ ม ง ค ต น ไ ม  ( TREE 
TUNNEL) ต้ังอยูในสวยสาธารณะ ในใจกลาง
เมือง มีความรมร่ืนมากๆ จากที่นักทองเที่ยวฮิตมา
ถายรูปสวย ๆ กับอุโมงคแหง น้ี  และรีวิวใน
อินเทอรเน็ตมากมาย ๆ จึงทําใหที่น่ีเปนสถานที่ที่
มีช่ือเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน  
จากน้ันนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค 
(MERLION PARK) คือสัตวสมมติที่เปน
สัญลักษณแหงประเทศสิงคโปร มีรูปรางเปน
สิงโต มีหางเปนปลา และอยูบนยอดคลื่น โดย
ปจจุบันมีรูปปนเมอรไลออนทั้งหมด 5 ตัวใน
ประเทศสิงคโปร เมอรไลออนที่มีขนาดใหญที่สุด 
ต้ังอยูที่เกาะเซนโตซา แตเมอรไลออนที่เปนที่
รูจักมากที่สุด และถือเปนแลนดมารคหลักของ
ประเทศสิงคโปร ก็คือเมอรไลออนสีขาวที่ต้ังอยู 
บริเวณริมอาวมารีนาเบย ถูกออกแบบโดย ฟรา
เซอร บรูนเนอร ผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวนํ้าแวน

 



คลีฟในป พ.ศ. 2507 จากน้ันในป พ.ศ. 2509 
เม อ ร ไ ล อ อ นไ ด ถู ก ใ ช เ ป น สัญ ลั ก ษ ณ แ ล ะ
เคร่ืองหมายการคาของคณะกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยวประเทศสิงคโปร ซ่ึงในภายหลังก็
ถูกใชเร่ือยมาในวงกวางจนกลายเปนสัญลักษณ
ของประเทศ 

 
 นําทานเดินทางสู วัดพระเขี้ยวแกว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรางขึ้นดวยงบประมาณ 

75 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 1,875 ลานบาท ใชรูปแบบสถาปตยกรรมและการตกแตงภายใน
แบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปดทําการในป ค.ศ. 
2007 ที่ผานมา เปนวัดช่ือดังในประเทศสิงคโปร ซ่ึงมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสวนของฟน
หรือพระทนตของพระพุทธเจาเอาไวที่ช้ันบนสุดของวัด ไดรับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระ
อาจารย Shi Fa Zhao ที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาสของวัด ประกอบกับความชวยเหลือของที่ปรึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จนกลายเปนวัดสําคัญและสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน ต้ังอยูในยาน
ไชนาทาวน นําทานชมรานของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ําหอม พวงกุญแจ ของที่ระลึกตางๆ 

 จากน้ันใหทานอิสระ ชอปปงถนนออรชารด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการชอปปงเดินเลือก
ชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของ
เลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป ปง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซ้ือ
สินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปงระดับโลก  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินชางงี เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 นําทานชม น้ําตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เปนนํ้าตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต 

ภายในยังสรางสวนจัดสรรคไดอยางสวยงาม และนํ้าตกอินดอรอยาง The Rain Vortex  ซ่ึงถือเปน
นํ้าตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวในสนามบิน โดยใชนํ้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณนํ้าในสระ
วายนํ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปก 5 สระ 

17.30 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES 
เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ตํ�ากวา่ 11 ปี 
ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

อายไุมเกนิ 9 ป
เทานัน้ 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตั $วเครื�องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

02 – 04 กรกฎาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

09 – 11 กรกฎาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

16 – 18 กรกฎาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

23 – 25 กรกฎาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

28 – 30 กรกฎาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

06 – 08 สิงหาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

12 – 14 สิงหาคม 
2565 

15,990 14,990 11,990 3,900 

20 – 22 สิงหาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

27 – 29 สิงหาคม 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

03 – 05 กันยายน 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

10 – 12 กันยายน 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

17 – 19 กันยายน 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

24 – 26 กันยายน 
2565 

13,990 12,990 9,990 3,900 

08 – 10 ตลุาคม 14,990 13,990 10,990 3,900 



2565 

13 – 15 ตลุาคม 
2565 

14,990 13,990 10,990 3,900 

14 – 16 ตลุาคม 
2565 

14,990 13,990 10,990 3,900 

22 – 24 ตลุาคม 
2565 

15,990 14,990 11,990 3,900 

29 – 31 ตลุาคม 
2565 

14,990 13,990 10,990 3,900 

** ที่พักไมมหีองสาํหรบั 3 ทาน กรณลีกูคาเดนิทาง 3 ทานตองชาํระคาพักเดีย่ว
เพิ่ม ** 

 
อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
 

 
สาํคญัโปรดอาน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที'

เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาทวัรโ์ปรโมชั 'น ต้องชําระค่าทวัร์เตม็จํานวน 
100% เท่านั +น 

2. อตัราค่าบรกิารนี+ จาํเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ+นไป ในแต่ละคณะ กรณีที'มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที'กําหนด 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ 3ในการเลื'อนการเดนิทาง หรอืเปลี'ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ'มขึ+น เพื'อให้คณะได้ออก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที'ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 5วเครื'องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที'เจา้หน้าที'ทุกครั +งก่อนทําการออก

บตัรโดยสาร เนื'องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจา้หน้าที'เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั +น 

4. ระหว่างท่องเที'ยวหากนกัท่องเที'ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื+อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิ'มเตมิ (ไม่

รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
5. ในกรณีที'ภาครฐัทั +งไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื+อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี+ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี'ยนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื'อนไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอุบตัเิหตุเป็นไปตามเงื'อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 





 



 



 


