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Code: IS15-SGP-SPHZ_05-Premium-4SQ-Aug-Dec-21-25-A220811 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ)  
 จดุชมววิแบบ 360 องศา แหง่ใหมท่ ีส่งูทีส่ดุของสงิคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมคา่บตัร) 
 ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ ”ไฉ ่ซิง้ เอ ีย้” ที ่วดัซมับาวงั (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น ัง่เรอื Bumboat แบบคลาสสคิโบราณชมบรรยากาศรมินํา้ ไฮไลทข์องสงิคโปร ์(รวมคา่บตัร) 
 ชมเมอืงสงิคโปร ์และ ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ 
 สมัผสั Fountain of wealth นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ทีม่ารน่ีาเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พรอ้มเดนิถา่ยรปูสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อโุมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยคุสงครามโลก 
 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 
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 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนแหง่เทคโนโลยที ีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์
 OPTION เสรมิ !! ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 รวม นํา้ด ืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น - นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่                          (D) 

 
07.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู6 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ  SINGAPORE 

AIRLINE (SQ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและ
สมัภาระ 

09.50 น. เดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการ บนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที่ SQ705(VTL 
FLIGHT) 

 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่ 
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ช ัว่โมง)  
จากนัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟัง
บรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่  ซึง่
ลอ้มรอบดว้ย ทาํเนยีบรฐับาล ศาลฎกีา
และศาลาวา่การเมอืง  ผา่นชม  อาคาร
รัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่
ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์  
ปจัจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ี
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การเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม  “Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระ
จลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่
ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก  
นําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้คร ึง่สงิโตครึง่ปลา
นีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ
แมนํ่า้สงิคโปร ์
นําทา่นชม นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ 
Fountain of wealth แหง่เมอืง
สงิคโปร ์

ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทค
ซติี ้ซนัเทคมาจากคําในภาษาจนี 
แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม ่หมู่
ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธรุกจิ
ชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการ
พาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของ
เมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้
ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํา่รวยตลอดปี 

คํา่  บรกิาร อาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมทีพ่กั   FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง วดัพระเขีย้วแกว้ – การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์- วดัซมับาวงั -มารนีา่ เบย ์แซนด ์– BUMBOAT  

(B/L/D) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)  
สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง
ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ช ้

ประกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว
แกว้ (หา้มถา่ยภาพ)  ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มี
ศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

จากน ัน้เขา้ชม GARDEN BY THE BAY   
อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็น
ศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยาน
แหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้ังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้
ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็น สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่บตัร 
SUPERTREE 8 SGD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIONAL TOUR 
หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
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เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัซมับาวงั Sembawang 
God of Wealth Temple  

เทพเจา้แหง่โชคลาภ หรอืในภาษาจนี
เรยีกวา่ “ไฉ่ ซิง้ เอีย้ ” นับวา่เป็นเทพเจา้ที่
ชาวสงิคโปรใ์หค้วามเคารพบชูามากทีส่ดุ
องคห์นึง่ ซึง่ทีว่ัดแหง่นีเ้องก็มเีทพเจา้แหง่
โชคลาภทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกตัง้อยูด่ว้ยเชน่กนั 
โดยองคเ์ทพเจา้นัน้จะตัง้อยูบ่นหลังคา ตัว
องคเ์ทพเจา้เป็นสทีอง มคีวามสงูถงึ 9.44 
เมตร และหนักถงึ 8 ตันเลยทเีดยีว ถา้ใครอยากทําธรุกจิรุง่เรอืง ทําการคา้ขายคลอ่งตัว ก็ไมค่วร
พลาดโอกาสทีจ่ะมาไหวข้อพรทีว่ัดแหง่นี ้

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH  
กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอรอ่ย  อาหารทอ้งถิน่รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตาํนานความอรอ่ยในปี 1966 
กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 50 กวา่ปี 

จากนัน้เดนิทางเขา้เยีย่มชมมารน่ีาเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand   
โรงแรมหรรูะดับ 6 ดาว โดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ 
พพิธิภัณฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน้ําและ
จดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์(ไมร่วมคา่ขึน้ชมจดุชมววิ SAND SKY PARK57 ราคา 
30 SGD) 

 
 
 
 
 
 
 

Flower Dome จะเป็นทีจั่ดแสดงพรรณไมจ้ากเขค
รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยักษ์และปาลม์
ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ให ้
เราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ 
เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมน้ํีาตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ยพันธุ์
พชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่ง
มาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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จากนัน้นําทา่นเปิดประสบการณ์กบัการเดนิทางแสน พเิศษ น ัง่เรอืแบบคลาสสคิโบราณทีเ่ป็น
เอกลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์หรอืทีเ่รยีกวา่ Bumboat  

ลอ่งเรอืชมสถานทีไ่ฮไลตข์องสงิคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแมน้ํ่า เชน่ เมอรไ์ลออ้น , 
สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรปูเรอื มารน่ีาเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 
40 นาทดีว้ยกนั  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 
 
 

วนัทีส่าม SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - LAU PA SAT FOOD CENTER            (B/-/-) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัรความ
บนัเทงิระดบัโลก ใหท้า่นไดเ้ปิดประสบการใหมก่บั SkyHelix Sentosa (รวมคา่บตัร)  

จดุชมววิกลางแจง้แหง่ใหมท่ ีส่งูทีส่ดุของสงิคโปร์  open-air gondola แบบเปิดโลง่ลอยขึน้
อยา่งนุ่มนวลขึน้ไปถงึดา้นบน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมววิ 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซา่และ
รมิน้ําโดยรอบ  เพลดิเพลนิไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครือ่งดืม่ฟร ี 
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***สามารถเลอืกซือ้ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจง้และชําระคา่บตัร
กอ่นเดนิทางได ้ในราคา ผูใ้หญ่  1,890 บาท / เด็กอาย ุ4-11 ปีราคา 1,690 บาท) (เดนิทาง
วนัที ่26 พ.ค. – 26 ม.ิย. 65 USS บงัคบัซือ้บตัร Minion 2 ชําระเพิม่ 750 บาท ) 
นําทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก มโีซนกจิกรรมมากมาย เชน่ โซนเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบั
รา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบ
รนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์
เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!! 

นําทา่นสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO (ยงัไมร่วมคา่บตัร) 
ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บ ในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและ
ครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูิ
เวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ
โดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ !!!แบง่ออกเป็น 7 
โซน ไดแ้ก ่ 

เวลาเปิดทาํการ : วนัพฤหสับด-ีอาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น.  
 

โซนที1่ ฮอลลวีูด้ ( Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแหง่ความบนัเทงิโซนแหง่
การรอ้งเลน่เตน้รํามกีารแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์( Board way) สือ่ถงึ
ละครชือ่ดังตา่งๆ   
 
โซนที2่ นวิยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจํ้าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มา
ใหท้กุทา่นไดส้มัผัส ใหอ้ารมณ์ความเป็นเมอืงใหญ ่โซนนีไ้ดนํ้าตัวการต์นูทีเ่ด็ก 
ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย  
 
โซนที3่ เมอืงแหง่อนาคต ( Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนทีด่ล้ํูาสมัยมากๆ 
เป็นโซนเครือ่งเลน่สดุมันสท์ีเ่นน้การผจญภัยและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลท์
ก็คอื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครือ่งเลน่ 3D โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่น
เริม่เลน่ และอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีังกา หวาดเสยีวไปสดุๆ  
 
โซนที4่ เมอืงอยีปิตโ์บราณ ( Ancient Egypt) เป็นอกีโซนทีเ่ครือ่งเลน่
หวาดเสยีวเชน่กนั จะไดพ้บกบัสสุานฟาโรหต์อ้งคําสาป เครือ่งเลน่ชนดินีม้ชี ือ่
วา่ Revenge of the Mummy มันคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพาเราตะลยุไปในดนิแดน
นักรบมัมมี ่ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  
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โซนที5่ โลกทีห่ายสาบสญู (The Lost World) ในสว่นของโซนนีนั้น้ เป็น
อารมณ์การผจญภัยในยคุไดโนเสาร ์ Jurassic Park และ Water World เครือ่ง
เลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  
 
โซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย ( Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตัว
การต์นูแอนเิมชัน่จากเรือ่งเชร็คและการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์อง
โซนนีพ้าไปผจญภัยตา้นแรงโนม้ถว่งกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพือ่ตามหา
หา่นทีอ่อกไขเ่ป็นทองคําอนัล้ําและยังมเีครือ่งเลน่อกีมากมาย  
 
โซนที7่ มาดากสัการ ์( Madagascar) จะไดพ้บกบัเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ย
ใหญจ่ากตัวการต์นูทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมี
ตัวเดน่ๆอยู ่4 ตัวหลัก เครือ่งเลน่ในโซนนีท้ีไ่มค่วรพลาดเลยก็คอื ลอ่งเรอืเดนิ
ไปในเกาะมาดากสัการ ์ซึง่จะไดพ้บกบัสตัวต์า่งๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และเสยีง
หัวเราะใหก้บัทกุทา่นทีไ่ดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour 
Sea. Aquarium (โปรดแจง้และชําระคา่
บตัรกอ่นเดนิทาง ไดใ้นราคา ผูใ้หญ่  
1,000 บาท  / เด็ก อายตุํา่กวา่ 12ปี ราคา 
800 บาท)  S.E.A. Aquarium  

เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิด
ใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกบั 
Marine Life Park จัด
อนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่
สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร 
รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื 
ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดทาํการ  : เวลาเปิดทาํการ  : เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวนัศกุร ์ - องัคาร เวลา 
10:00 - 17:00 น.  

***(อสิระ อาหารเทีย่งและอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)** 
นําทา่นเดนิทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศนูยอ์าหารเกา่แกส่ดุคลาสสกิ  (อสิระไมร่วม
คา่อาหาร) ใหท้า่นไดช้มิอาหารทีห่ลากหลาย ตามแบบฉบบัสงิคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรช์ว่ย
อํานวยความสะดวก) 

- ขา้วมนัไกส่งิคโปร ์หรอื Hainanese Chicken Rice 
- บกักุด๊เต ๋Buk Kut Teh 
- ติม่ซํา Dim Sum 
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- คายาโทส Kaya Toast 
- หมีผ่ดั Char Kway Teow 
- ลกัซา Laksa 
- ผดัขนมผกักาด หรอื Fried Carrot Cake 
- นํา้แข็งใส หรอื Ice Kachang 
- ปผูดัพรกิ Chilli Crab 
- นาซ ีเลมกั Nasi Lemak 
- สะเตะ๊ Satay  
- โรต ีพราตา Roti Prata 
ทัง้หมดสามารถหาชมิไดท้ีน่ี ่
 

 
 
 

 
 
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ ี ่ FORT CANNING PARK - ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์  - THE JEWEL CHANGI - กรงุเทพฯ   (B) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางไป FORT 
CANNING PARK ถา่ยรปูเชค็อนิ 
มมุมหาชนลง INTRAGRAM ให ้
เพือ่นๆ อจิฉา และเดนิเลน่บรเิวณ
สวนสาธารณะทีเ่ป็นป้อมปืนเกา่สมัย
สงครามโลก 

 
 

รถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  
สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้
เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้
เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ
โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย  สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 
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TANG และอืน่ๆอกีมากมาย ***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการชอป
ป้ิง)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ีพเิศษ !! ทา่นสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางง ีเกดิจากความรว่มมอืของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ีเ่ป็นทัง้ศนูยก์ลางแหง่การบนิ การชอ้ปป้ิง และ
การพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึง่โดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมล้ําสมัยในแบบสถาปัตยกรรม
สญัลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่ดังอยา่ง 
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 
Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี้  THE JEWEL ถกูออกแบบมาให ้
เป็นโดมกระจกขนาดใหญ ่มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนอืพืน้ดนิ 5 
ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มตอ่ไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึง่กลางสดุของ
อาคารจะอลังการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพร่ังพรลูงมาจาก
เพดาน สูแ่อง่น้ําวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 

เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิ ใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 

ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์รกิารชว่ยลงทะเบยีนให)้ 

 
17.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ714  

18.45 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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เมือ่เดนิทางถงึไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏการเขา้ประเทศทีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

**สําคญัมาก ** 
 กรณีผูเ้ดนิทางเคยตดิโควคิ และรกัษาหายแลว้ ตอ้งแจง้ของมลูใหท้วัรท์ราบกอ่นลงทะเบยีน 
 หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เกา่หรอืเคยถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้ราบกอ่น

ลงทะเบยีน 

 
 ** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขาไประหวา่ง SQ705 SQ707และขากลบั ระหวา่ง 

SQ712 SQ714 และ SQ720 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 
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อตัราคา่บรกิารพักหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

Flight วันทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ ทารกอายตํุา่
กวา่ 2 ปี พักเดีย่ว 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่18-21 สงิหาคม 2565 
21,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่1-4 กนัยายน 2565 22,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่15-18 กนัยายน 2565  21,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่6-9 ตลุาคม 2565 21,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที1่3-16 ตลุาคม 2565 
 (วันหยดุเทศกาล) 

23,999. - 3,900. - 6,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที2่1-24 ตลุาคม 2565 (วันหยดุ
เทศกาล) 

23,999. - 3,900. - 6,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่3-6 พฤศจกิายน 2565 
22,999.- 

3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที1่7-20 พฤศจกิายน 2565 
22,999.- 

3,900.- 6,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่15-18 ธันวาคม 2565 22,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ707 12.15-
15.40 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่29 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 (วันปี
ใหม)่ 24,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ707 12.15-
15.40 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 (วันปี
ใหม)่ 25,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ707 12.15-
15.40 
SQ712 16.00-
17.25 

วันที ่31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (วันปี
ใหม)่ 24,999.- 3,900.- 6,900.- 
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เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง ลดราคา 2,000 บาท 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง   ลดราคา 1,000 บาท 
มตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์    ลดราคา 5,000  บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 11,000 บาท 
*** เมือ่ชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิสําหรบัเด็กในการเขา้สงิคโปร ์
- เด็กอาย ุ12 ปี และตํา่กวา่ ทีไ่มไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิ จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้ม

กบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไมต่อ้งกกัตัว 
- เด็กตํา่กวา่ 2 ปี ไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิ

ชางก ี

อตัรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์
 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันตามรายการ ชัน้ประหยัด ไป/กลับตามกําหนดการของคณะทัวร ์
 น้ําหนักกระเป๋า 25 Kg 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพั่ก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 20 SGD หรอื 520 บาท (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึ
พอใจ) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

วคัซนีทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นญุาตใหเ้ขา้ประเทศ 
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(a) Vaccination Requirement 
Vaccinations Accepted by Singapore 
Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before 
arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-
19) 

2 24 days 

Serum Institute 
of India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), 
Inactivated (InCoV) 

2 14 days 
 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 
• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 
• mRNA-1273 
• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 
• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 
• Ad26.COV2.S 

2 17 days 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 
(InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL 

vaccines 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก
คา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจํานวน 
 หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งองิตาม พรบ. ธรุกจินําเทีย่ว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยันกบัลกูคา้ 
 เร ือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลกูคา้ ณ วันเขา้พัก แตท่างบรษัิทยนืยันวา่จะเพยีงพอตอ่จํานวน
ลกูคา้ เชน่ 
Request สําหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกนั 
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Request สําหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของ
โรงแรมทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื
การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
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บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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