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07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

SCOOT (TR) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดย เทีย่วบนิที ่TR625 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีส่งิคโปร ์เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนดัหมาย)  

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิชางง ี• อา่วมารนีา่ • เมอรไ์ลออ้น • มารนีา่ เบย ์แซนด ์ 

การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์• สะพานฮลีกิซ ์          (-/-/เย็น)                                       
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น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อา่วมารนีา่  

จดุศนูยร์วมแลนดม์ารค์ส าคัญๆ ของประเทศสงิคโปร ์ยา่นหรทูีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้า โรงแรมมรีะดับ และ

ศนูยก์ารคา้อนัหรหูราอยา่ง  

 

มารนีา่ เบย ์แซนด ์ 

อาคารทีโ่ดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เรอืลอยอยูบ่นตกึ 3 หลัง ถอืเป็นจุดหมายปลายทางอันดับตน้ๆ ทีใ่คร

มาเยอืนสงิคโปรต์อ้งมาที่นี่ ภายในประกอบไปดว้ยศูนยอ์าหาร ศูนยป์ระชมุ พืน้ที่จัดนทิรรศการ โรง

ภาพยนตร ์สถานบนัเทงิ ภตัตาคาร และรา้นคา้ตา่งๆ (ไมร่วมคา่ขึน้จดุชมววิ Sand Sky Park ราคา 

23 SGD)  

 

ไฮไลทท์ีห่า้มพลาดอกีหนึง่อยา่งคงหนีไมพ่น้ การถ่ายรูปคู่กับเจา้สงิโตพ่นน ้า เมอรไ์ลออ้น ทีต่ัง้โดด

เดน่อยูบ่รเิวณรมิอา่วมารน่ีา หนึง่ในสญัลักษณ์แหง่ประเทศสงิคโปร ์ 
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ชมความมหัศจรรยแ์หง่สวนที ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์ 

สวนพฤกษศาสต ร์

ขนาดใหญ่รมิอ่าวมารี

น่า ภายในเต็มไปดว้ย

รายละเอยีดแหง่ความ

ทันสมยั ความยิง่ใหญ ่

และรวบรวมพรรณไม ้

นานาชนิดจากทั่วทุก

มมุโลกกว่าลา้นตน้ไว ้

ในทีเ่ดยีว  

หากมองจากมารีน่า

เบยแ์ซนด์จะสามารถ

มองเห็น ตน้ซูเปอรท์

รทีีแ่สนวเิศษ ตน้ไมโ้ครงเหล็กสชีมพูทีต่ัง้ตระหง่านอยูไ่ม่ไกล เป็นสวนแนวตัง้ทีไ่ม่ไดม้ดีแีค่ดไีซน์ที่

โดดเด่นเท่านัน้ เจา้ตน้ไมย้ักษ์ยังเป็นแหล่งเก็บกักน ้าฝน ท าหนา้ทีผ่ลติพลังงานแสงอาทติย ์และเป็น

เครือ่งระบายอากาศส าหรับเรอืนกระจกของสวนแห่งนี้ มคีวามสูงเทยีบเท่าตกึ 8 - 16 ชัน้เลยทเีดยีว 

ใครทีไ่มก่ลัวความสูงสามารถขึน้ไปเดนิเล่นบนทางเดนิลอยฟ้า OCBC Skyway ได ้ระยะทาง 128 

เมตร เชือ่มระหวา่งซเูปอรท์รสีองตน้ หรอืสามารถชมววิมมุสงูของสวนแหง่นี ้Super Tree Observatory 

ซึง่อยู่บนจุดสงูสุดของซเูปอรท์รตีน้ทีสู่งทีสุ่ดในบรรดาซเูปอรท์รทีัง้ 18 ตน้ โดยอยู่สงูจากพืน้ดนิ 50 

เมตร (ไมร่วมคา่ขึน้ OCBC Skyway ราคา 10 SGD) สวนแหง่นีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื สวนรมิ

อ่าวทางใต ้สวนรมิอ่าวทางตะวันออก และอ่าวกลาง แต่ละส่วนยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ อกี 7 

โซน ไดแ้ก ่Flower Dome, Cloud Forest, Supertree Grove, Heritage Gardens, Dragonfly & 

Kingfisher Lakes, Bay East Garden และ World of Plants  
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ไฮไลทข์องสวนแหง่นี ้คอื Cloud Forest  

ทีม่ ีCloud Mountain (ภเูขาสงูเทยีมเมฆ) สงูตระหง่านกว่า 35 เมตร ปกคลุมดว้ยกลว้ยไม ้เฟิรน์ และ

สบัปะรดส ีภายในมนี ้าตกในรม่ทีส่งูถงึ 30 เมตร และ Flower Dome จ าลองภมูอิากาศแบบแหง้ และ

เย็นของภูมภิาคต่าง ๆ เช่น แคลฟิอร์เนียและแอฟรกิาใต ้ทีน่ี่มพีืชพันธุม์ากกว่า 32,000 ตน้ โดย

ประกอบดว้ยพันธุพ์ชืกว่า 160 ชนดิ ทัง้สองโดมถูกบันทกึสถติโิดยโลกกนิเนสสเ์มือ่ปี 2015 ในฐานะ

เป็นเรอืนกระจกตดิแอรท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่เขา้ Flower Dome ราคา 25 SGD / 

Cloud Forest ราคา 25 SGD) 

 

 

  

ถา่ยรปูคูส่ะพานรปูเกลยีวคูแ่หง่แรกของโลก สะพานฮลีกิซ ์ 

สะพานรูปทรงแปลกตาทีท่อดตัวขา้มผ่านอา่วมารน่ีา ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากโครงสรา้งดเีอ็นเอ

ของมนุษย ์ตัวสะพานถูกคุมโทนดว้ยสฟ้ีาของกระจกตัดกับแสงอาทติยด์ูสดใสในตอนกลางวัน ส่วน

ตอนกลางคนืตัวสะพานเหล็กทีถ่กูบดิเป็นเกลยีวนัน้จะถกูประไฟวบิวับสวยงาม  

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนยูอดนยิม “บกักุด๊เต”๋ @ SONG FA 

จากน ัน้  พกัที ่IBIS SELEGIE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตราฐานสงิคโปร ์
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(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย (ไมม่บีรกิารรถรบัสง่) สามารถเลอืกซือ้บัตรสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลแบบ 

One Day Trip หรอืเดนิทางไปยังสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

OPTION A : สวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์

*กรณีลกูคา้ตอ้งการเดนิทางไปเกาะ เซ็นโตซา่ หวัหนา้ทวัรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ นกัทอ่งเทีย่วช าระคา่

เดนิทางเอง * 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

• สวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์Universal Studios Singapore (USS) เป็นสวนสนุกในธมีหนังและการต์ูน

จากคา่ย Universal Studios แหง่แรกของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ตัง้อยูใ่น Resorts World Sentosa 

บนเกาะ Sentosa แหล่งรวมสถานที่เทีย่วและความบันเทงิเอาไว ้ซึง่ภายในสวนสนุกแห่งนี้เคา้ได ้

รวบรวมเอามาทัง้ธมีฉาก และเครือ่งเลน่เอาไวเ้พยีบ โดยแบง่ออกเป็นทัง้หมด 6 โซน คอื Hollywood, 

New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World และ Far Far Away (ไมร่วมบตัรเขา้สวน

สนกุ กรณุาตดิตอ่แผนกSALEอกีคร ัง้เพือ่เช็คราคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั (Free Day & No Service)  (เชา้/-/-) 

 

 

 Grand Mosque  ถา่ยรปูกบัรถ •Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124       ดไูบมอลล ์ 

                 (เย็น/บนเครือ่ง/-)  

 



Page 8 of 23 

 

 

 

โซน 1 : Hollywood  เป็นโซนแรกทีเ่ราตอ้งเดนิผา่นเมือ่ไปถงึ ซึง่

เป็นโซนรา้นคา้ตา่งๆ ทัง้ Universal Studios Store ขายของทีร่ะลกึ

รวมตัวการต์นูจากโซนตา่งๆ และก็ยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ อกีดว้ย 

 

โซน 2 : New York เป็นโซนทีท่ าใหรู้ส้กึเหมอืนเป็น New 

Yorker ตลอดเวลาทีเ่ดนิผา่นและดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัครืน้เครง  

 

โซน 3 : Sci-Fi City  มาในธมีแหง่อวกาศทีม่าจากหนังเรือ่งดัง

อยา่ง  ทรานฟอรเ์มอร ์ (Transformers) เครือ่งเลน่

ทีห่า้มพลาดคอื The Ride: The Ultimate 3D 

Battle  และ Battlestar Galactica: HUMAN 

 

โซน 4 : Ancient Egypt  มาในธมีดนิแดนโบราณของอยีปิต์

จากหนังเรือ่ง The Mummy  เครือ่งเลน่ทีห่า้มพลาดอนัไดแ้ก ่

Revenge of the Mummy 

 

โซน 5 :  The Lost World  เป็นโซนแหง่เมอืงดกึด าบรรพย์คุไดโนเสารท์ีจ่ าลอง

มาจากภาพยนตรเ์รือ่งจรูา 

สสกิปารค์ (Jurassic Park) เครือ่งเลน่ทางน ้าไฮไลทใ์นโซนนี ้คอื Jurassic Park 

Rapids ส าหรับคนทีจ่ะเลน่เครือ่งเลน่ทางน ้าจะตอ้งเตรยีมเสือ้ผา้ไปเปลีย่น 

 

 

 

โซน 6 : Far Far Away  เป็นทีต่ัง้ของปราสาทขนาดใหญ่

สดุอลังการความสงูถงึ 40 เมตร  ทีจ่ าลองมาจากแอนเิมชัน่เรือ่ง 

Shrek โดยภายในโซนนี ้มเีครือ่งเลน่แอนเิมชัน่ 4D ทีเ่ลา่เรือ่งราว

การผสมภยัของ Sherk ผา่นประสบการณ์การสมัผัสจรงิแบบ 4D 

ทัง้แสง  ส ีเสยีง ลม และน ้า อยา่งเครือ่งเลน่ Shrek 4-D 

Adventure 

 

หากตอ้งการถา่ยรปูกบัแลนดม์ารค์ของเกาะเซนโตซา่อยา่ง ลกูโลก Universal Studio สามารถแวะ

ไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึได ้(โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้ไปเลน่เครือ่งเลน่

ภายในสวนสนุก ควรเตรยีมขวดน ้าเปลา่ขนาดเล็กตดิตัวไปดว้ย เพือ่ใชเ้ตมิน ้าดืม่จากจดุตา่งๆ ทีม่ี
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ใหบ้รกิาร นอกจากนีค้วรพกเสือ้กนัฝนตดิตวัไป เนือ่งจากการเลน่เครือ่งเลน่บางชิน้ อาจจะท าใหเ้ปียก

น ้าทีก่ระเซน็ 

 

 

 

OPTION B : อสิระทอ่งเทีย่ว  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
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แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

- ยา่นลติเต ิล้อนิเดยี (Little India) หนึง่ย่านทีม่สีสีันมากทีสุ่ดในสงิคโปร ์ในย่านนี้จะพบเห็นศาสน

สถานหลายแห่งทัง้วัดฮนิดู วัดจีน มัสยดิ และโบสถ์ต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการผสมผสานของ

วัฒนธรรม อิม่ทอ้งดว้ยอาหารมังสวรัิตแิบบอนิเดยีใต ้ทันดูรขีองอนิเดยีเหนือ และอาหารทอ้งถิน่ เชน่ 

โรตปีราตา และเตะห ์ตารกิ (ชาชักแบบมาเลย)์ ลองชมิชาชัก หรอืชานมรอ้นทีม่วีธิกีารชงทีน่่าสนใจ

มาก 

- ยา่นทา่เรอืคลารก์คยี ์/ ทา่เรอืโบท๊คยี ์(Clarke Quay & Boat Quay) ยา่นรมิน ้าทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็น

ศนูยก์ลางของการพบปะสงัสรรคข์องชาวสงิคโ์ปร ์สถานทีฟั่งดนตรสีดก็น่าสนใจไมน่อ้ย อาจจะเริม่ตน้ที่

บาร ์Crazy Elephant ในยา่น Clarke Quay เพือ่ฟังเพลงบลูส ์และปิดดว้ย Cuba Libre Café & Bar 

เพือ่ฟังดนตรสีไตลล์ะตนิ หากตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศลองแวะไปทีย่่านแอนเซยีงและคลับสตรีท 

(Ann Siang Hill & Club Street) ทีน่ี่เต็มไปดว้ยบารแ์ละรา้นอาหาร สถานทีท่ีเ่ป็นกันเองแห่งนี้ไดรั้บ

ความนยิมในบรรดากลุม่นักดืม่หลังเลกิงาน 

- ยา่นไชนา่ทาวน ์(China Town) หนึง่ในยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารอร่อยๆ มากมาย ตัง้แต่รา้นคาเฟ่

สดุฮปิ ไปจนถงึแผงขายอาหารทอ้งถิน่ทีเ่สริฟ์อาหารอรอ่ยๆ ทีข่ ึน้ชือ่มานาน หากตอ้งการลิม้ลองอาหาร

หลากหลายแบบ ลองแวะไปทีศ่นูยอ์าหาร Chinatown Complex Market & Food Centre ศนูยอ์าหาร

แหง่นีม้แีผงขายอาหารมากกวา่ 200 แหง่ ซึง่มตีัง้แตข่นมหวานไปจนถงึอาหารสงิคโปรท์ีอ่รอ่ยถกูใจ 

 

 

- สงิคโปร ์ฟลายเออร ์(Singapore Flyer) ชงิชา้ขนาดใหญ่ทีต่ดิหนึง่ในชงิชา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หาก

น่ังชงิชา้สวรรคน์ี้ในยามเย็นจะไดช้มววิทวิทัศน์ของเมอืงทีเ่ต็มดว้ยแสงไฟระยบิระยับ อกีทัง้การแสดง

แสงเลเซอรต์ระการตาของ มารน่ีา เบย ์แซนด ์อกีดว้ย 

- วดัศรมีารอิมัมนั (Sri Mariamman Temple) วัดฮนิดทูีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ชมุชนชาวฮนิด ูและไดรั้บการสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กเ่จา้แมม่ารอิมัมนั สรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรม

แบบดราวเิดยีน ประดับตกแตง่ดว้ยรปูเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูและสตัวใ์นต านาน 

- วดัเทยีนฮอกเกีย่น (Thian Hock Keng Temple) หรอื “วัดแหง่ความสขุบนสรวงสวรรค”์ เป็นวัดจนีที่

เกา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัสถาปัตยกรรมสไตลฝ์ูเจีย้นทีม่เีอกลักษณ์ของวัด ซึง่มจีุดเด่น

ตา่งจากสถาปัตยกรรมอืน่ตรงรปูปัน้มงักรและเทพเจา้ทีม่รีายละเอยีดมาก  
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จดุเช็คอนิทีส่ายทอ่งเทีย่วเชงิอนิสตาแกรมตอ้งไปโดน 

- Marina Barrage พืน้ทีเ่พือ่การพักผอ่นหยอ่นใจทีส่มบรูณ์แบบ เหมาะส าหรับครอบครัวและเพือ่นฝูง 

เป็นเขือ่นทีไ่มใ่ชเ่ขือ่นธรรมดาๆ ดา้นบนมสีวนลอยฟ้าทีเ่ป็น Hidden gems แห่งใหมข่องสงิคโปร ์ววิ

สวยมากสามารถมองเห็นสญัลักษณ์ของสงิคโปรไ์ด ้ไมว่่าจะเป็นตกึ Marina Bay Sands, Gardens by 

the Bay, Singapore Flyer ในมมุทีส่วยแปลกตามาก 

- MICA Building อาคารหนา้ตา่งสรีุง้ทีถ่กูออกแบบในสไตลท์ีเ่รยีกวา่ นโีอคลาสสคิ อาคารเกา่แกห่ลัง

ใหญ่ถูกน ามารโีนเวทใหม่ มกีารทาสทีีบ่านหนา้ต่างไมข้องอาคารดว้ยสสีดๆ แตกต่างกัน ตัวอาคารมี

ทัง้หมด 6 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมหีนา้ตา่งเรยีงรายในขนาด และรปูทรงเทา่ๆ กนัจ านวน 927 บานดว้ยกนั 

 

  

- The Hive หรอื ตกึติม่ซ า ตกึทีด่ไีซน์ไดท้ันสมัยสดุๆ รูปหนา้ตาออกไปทางเขง่ใสต่ิม่ซมัวางซอ้นๆ 

กัน ภายในเป็นอาคารเรียนของนักศึกษา ซึง่เป็นตึกที่ตัง้อยู่ภายใน Nanyang Technological 

University หรอื NTU ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของสงิคโปรแ์ละดทีีส่ดุอนัดับตน้ ๆ ของ

ทวปีเอเชยี ตดิ 1 ใน 10 ของสถานทีย่อตฮติทีต่อ้งมาถา่ยลงอนิสตราแกรมของสงิคโปร ์ 

- Future World: Where Art Meet Science นทิรรศการศลิปะทีผ่สมผสานกับเทคโนโลยอีนิเทอร์

แอคทฟีอยา่งน่าประทับใจบนพืน้ที ่1,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบดว้ย Nature, 

Town, Sanctuary, Park และ Space พบกับความมหัศจรรยใ์นรูปแบบต่างๆ สนุกและตืน่เตน้กับงาน

ศลิปะจนตอ้งรอ้งวา้ว (ราคาบตัร: ผูใ้หญ ่17 SGD เด็ก 10 SGD) 
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- Raffles Marina Lighthouse หรอืประภาคารราฟเฟิลมารน่ีา แลนดม์ารค์ชมววิพระอาทติยต์กดนิ

แหง่ใหม ่ถา่ยรปูมมุสวยๆ ของทอ้งทะเล แชะภาพกบัตัวประภาคารเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มสัมผัสกับแสงยาม

เย็นไดฟ้รีๆ  

   

 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยรถสาธารณะ 

สงิคโปรเ์ป็นเกาะเล็กๆ สามารถเดนิทางไดง้า่ยโดยไมต่อ้งกลัวหลงทาง ดว้ยระบบระบบขนสง่มวลชนหลักของทีน่ี ่SMRT 

(Singapore Mass Rapid Transit) ใชเ้รยีกรวมทัง้ระบบรถไฟฟ้าหลัก MRT รถไฟฟ้ารางเบา LRT 

รวมไปถึงรถโดยสารประจ าทาง และรถแท็กซี่ ซ ึง่มีอยู่ครอบคลุมทั่วทั ้งเกาะสิงคโปร์ หรือโหลด

แอพพลเิคชั่น Singapore Transport Maps เพือ่ท าใหก้ารคน้หาง่ายยิง่ขึน้ไปอกี ในปัจจุบัน

ประกอบดว้ยรถไฟฟ้า MRT 6 สาย และรถไฟฟ้า LRT อกี 3 สาย ไดแ้ก ่ 

 สายสเีขยีว หรอื East West Line  

 สายสแีดง หรอื North South Line  

 สายสมีว่ง หรอื North East Line  

 สายสสีม้ หรอื Circle Line  

 สายสนี า้เงนิ หรอื Downtown Line  

 สายสนี า้ตาล หรอื Thomson East Coast Line  
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จากน ัน้  พกัที ่IBIS SELEGIE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตราฐานสงิคโปร ์

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากน ัน้  เยอืนอดีตป้อมปราการสู่ปอดสเีขยีวใจกลางมหานครสงิคโปร์ อุโมงคต์น้ไมฟ้อรท์แคนนิง่ (Tree 

Tunnel)  

ถอืเป็นแลนมารค์แหง่ใหม ่และเป็นจดุถา่ยรปูสดุฮปิทีช่าวอนิสตราแกรมทกุคนจะตอ้งมา ดว้ยทัง้แสงทัง้

มมุทีส่ดุแสนจะลงตัว จงึเป็นมมุมหาชนทีท่กุคนตอ้งมาโพสทา่อวดลงบนโลกโซเชยีล  

วนัทีส่าม อโุมงคต์น้ไมฟ้อรท์แคนนิง่ • วดัพระธาตเุขีย้วแกว้ • น า้ตกจเีวล • สนามบนิชางง ี• สวุรรณภมู ิ

กรงุเทพฯ (เชา้/-/-) 

 

 

 Grand Mosque  ถา่ยรปูกบัรถ •Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124       ดไูบมอลล ์ 

                 (เย็น/บนเครือ่ง/-)  

 



Page 14 of 23 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ เดนิทางไปสักการะพระบรมสารรีกิธาตุ ณ 

วดัพระธาตเุขีย้วแกว้  

วัดส าคัญทีต่ัง้อยู่ใจกลางย่านไชน่าทาวน ์

มีความสวยงามอลั งการตามรูปแบบ

สถาปัตยกรรมจนีสมัยราชวงศถ์ัง ซึง่แสดง

ถงึจักรวาลตามคตพิุทธ วัดพุทธที่งดงาม

แหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของพระสารรีกิธาต ุ

แล ะ เ อ กส า รอั น เ ป็ นภู มิ ปัญญาขอ ง

พระพุทธเจา้  รวมทั ้งยัง เ ป็นสถานที่ๆ 

รวบรวมโบราณวัตถุทีค่วรค่าแก่การเคารพ

สักการะ วัดพระเขีย้วแกว้มทีัง้หมด 9 ชัน้ แต่เปิดใหช้มเพยีงบางชัน้เท่านัน้ ซึง่บรเิวณชัน้ 4 จะเป็นที่

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุสว่นพระทันตธาตซุา้ยของพระพทุธเจา้ 

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางง ี
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เยี่ยมชมน ้ าตกอนิดอร์ที่สูงที่สุดในโลก 

น ้าตกจีเวล  ในสนามบินชางงีของ

สงิคโปร ์ โดยตัง้อยู่ในอาคารแห่งใหม ่จี

เวล ชางงี แอร์พอร์ต (Jewel Changi 

Airport) ภายในสรา้งสวน และน ้าตก

อนิดอรข์นาดใหญ่ The Rain Vortex มี

ความสูงถงึ 130 ฟุต ซึง่ถือเป็นน ้าตก

อนิดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไวใ้นสนามบิน 

โดยใชน้ ้ าหมุนเวียน 50,000 ลิตร 

ลักษณะอาคารรูปทรงโดม ไดรั้บการ

ออกแบบโดยกลุม่สถาปนกิชัน้น าของโลก ผสมผสานผลงานทางศลิปะเขา้กบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัว  

17.30 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย เทีย่วบนิที ่TR 616 

19.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

**โปรดเช็คไฟทบ์นิทา้ยโปรแกรมอกีคร ัง้** 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

ตารางราคาสงิคโปร ์3 วนั 2 คนื สายการบนิ SCOOT (TR) 

วนัเดนิทาง ไฟลทบ์นิ จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

01-03 เม.ย. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 12,999 12,999 11,999 5,000 

19-21 พ.ค. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

09-11 ม.ิย. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

16-18 ม.ิย. 66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

30 ม.ิย.-02 ก.ค. 

66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

07-09 ก.ค. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

21-23 ก.ค. 66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 
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30 ก.ค.-01 ส.ค. 

66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

12-14 ส.ค. 66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR610 16.00-

17.30 น. 

25+1 15,999 15,999 14,999 5,000 

18-20 ส.ค. 66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR610 16.00-

17.30 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

01-03 ก.ย. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

08-10 ก.ย. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

22-24 ก.ย. 66 

TR609 09.30-

12.55 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

06-08 ต.ค. 66 

TR625 10.50-

14.15 น. 

TR616 17.30-

19.00 น. 

25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

*** คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น *** 

** ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัร ์และต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ** 

** ส าคญัโปรดอา่น เนือ่งจากหอ้งพกัประเภท TRIPLE ROOM ในประเทศสงิคโปรม์จี านวนจ ากดั บางโรงแรม

ไมม่หีอ้งพกัประเภทนี ้กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่น (หรอืมากกวา่น ัน้) ตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่เตมิ หาก

ตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น กรณุาท าการสอบถามทางบรษิทัฯทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง ** 
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มาตรการการเดนิทางเขา้สงิคโปรส์ าหรบัผูเ้ดนิทางระยะส ัน้ 

ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป สงิคโปรจ์ะใชม้าตรการเฉพาะ โดยแยกระหวา่งผูท้ีฉี่ดวคัซนีครบโดส และผูท้ี่

ไดรั้บวคัซนีไมค่รบโดส 

ส าหรบัผูท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบโดส 

 นักท่องเทีย่วทีฉี่ดวัคซนีครบโดสแลว้ เด็กอายุ 12 ปี และต ่ากว่าทีย่ังไดรั้บวัคซนีไม่ครบโดส สามารถเดนิ

ทางเขา้ประเทศสงิคโปรไ์ด ้ 

 ไมต่อ้งมกีารขออนุมัตเิขา้ประเทศ การตรวจหาเชือ้ก่อนออกเดนิทาง การตรวจหาเชือ้หลังเดนิทางมาถงึ และ

การกกัตัว กอ่นออกไปทอ่งเทีย่วในประเทศสงิคโปร ์

ส าหรบัผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีไมค่รบโดส 

 ผูเ้ดนิทางทีไ่ดรั้บวัคซนีไมค่รบโดส กอ่นเดนิทาง 48 ชัว่โมง ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ยวธิ ีRT-PCR หรอื 

Antigen Rapid Test (ART) ทีไ่ดรั้บการรับรองโดยสถานพยาบาล  

 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์ไมต่อ้งเขา้รับการกกัตวั 7 วัน (Stay-Home Notice: SHN)  

** เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปรอ์าจจะมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูส่ถานการณ์ และมาตรการของ

ทางประเทศสงิคโปร ์** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สายการบนิ SCOOT (TR) เป็นตั๋วหมูค่ณะไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู ่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีน ้ามนั และภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวั และไม่คุม้ครองโรค

ประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ
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- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศสงิคโปร ์

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ โทรศัพท ์โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต มนิบิาร ์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ อบุัตภิัยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การนัดหยุด

งาน การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ใน

เมอืงไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื สงิคโปรม์กีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK ก่อน 24 ชั่วโมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

พรอ้มใบรับรองภาษาองักฤษ (เงือ่นไขอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

- คา่ทีพั่กในประเทศสงิคโปรส์ าหรับกกัตัว หากพบวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 ระหวา่งเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ พนักงานขับรถ ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,500 บาท / ทรปิ / ลูกทัวร ์1 ท่าน (บังคับตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (ไมบ่งัคับทปิ) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

วันหยดุยาว หรอืวันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน 

จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ (คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

โรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ หรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่น

วันเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ ตั๋วรถทัวร ์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ และหากไฟลท์บนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิ เพราะถอืว่าทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวร ์และรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ

ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ หากอายเุหลอืไมถ่งึ และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ สายการบนิยกเลกิเทีย่วบนิ  การ

ประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย และอาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ 

ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศ ซึง่เป็นการ

ช าระเหมาขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง และในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหาย หรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิทฯสงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 คณะทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight / Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลาย

การต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ PASSPORT 

ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศของท่าน ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์่า

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้ป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศสงิคโปร ์

 หอ้งพักแต่ละโรงแรมอาจจะมปีระเภททีแ่ตกต่างกัน หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพักคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนั บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 

3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
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 โรงแรมในสงิคโปร์เป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพียงไม่กี่หอ้ง ซึง่ในกรณีมาเป็น

ครอบครัวใหญ่ทีต่อ้งใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกัน และอาจจะไดค้นละชัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ลฟิต ์ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 

 เนื่องจากหอ้งพักประเภท Triple Room ในประเทศสงิคโปรม์จี านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

ประเภทนี ้ซ ึง่อาจจะตอ้งช าระคา่พักเดีย่วเพิม่เตมิ กรณุาท าการสอบถามทางบรษัิทฯทกุครัง้กอ่นท าการจอง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด ** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


