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 พเิศษ!! รวมคา่ลฟิตข์ ึน้ชมเมอืงสงิคโปรจ์ากช ัน้ 57 ตกึ MARINA BAY SAND  

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนแหง่เทคโนโลยทีีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์

 ไหวพ้ระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไ่ชนา่ทาวน ์

 ชมเมอืงสงิคโปร ์และ ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศ 

 สมัผสั ยา่นคลากคยี ์(Clarke Quay) เป็นยา่นทอ่งเทีย่วและกนิดืม่รมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ 

  ชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ทีม่ารนีา่เบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พรอ้มเดนิถา่ยรปูสบายๆ 

 FORT CANNING PARK อโุมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยคุสงครามโลก 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่บตัร Option B) 

 รวม น า้ด ืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
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วนัแรก    กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์– มารนิา่ เบย ์แซน – ขึน้Sand SkyPark -คลากคยี ์   

(D) 

 

............น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ FLYSCOOT 

(TR) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

09.30 น. เดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ FLYSCOOT  เทีย่วบนิที ่ TR609(ไม่มอีาหารและเครือ่งดืม่

บรกิารบนเครือ่ง) *โปรดเช็คไฟทบ์นิทา้ยโปรแกรม* 

12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่TR609 

************************************************************ 

10.50 น. เดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ FLYSCOOT  เทีย่วบนิที ่TR625(ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่

บรกิารบนเครือ่ง) *โปรดเช็คไฟทบ์นิทา้ยโปรแกรม* 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่TR625 

************************************************************ 

12.55 น. เดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ FLYSCOOT  เทีย่วบนิที ่TR607 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่

บรกิารบนเครือ่ง)*โปรดเช็คไฟทบ์นิทา้ยโปรแกรม* 

16.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่TR607 

** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขาไป-กลบั  

ระหวา่ง TR604 TR607 TR609 TR625 และTR610 TR616 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 

 

............น. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาด

สะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

 

จากน ัน้เขา้ชม GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลาง

การพัฒนาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนีย้งัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่า

เยอืนสามารถมองเห็น สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 
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จากนัน้ เดนิทางเขา้เยีย่มชมจดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์  

น าทา่นขึน้ลฟิทไ์ปทีช่ ัน้57 ชมเมอืงสงิคโปรจ์ากมมุสูงทีจุ่ดชมววิ Sand SkyPark Obsevation 

Desk ใหคุ้ณขึน้ไปสู่จุดทีส่งูทีส่ดุของ Marina Bay Sands ทีสู่งจากพืน้ดนิกว่าสองรอ้ยเมตร หรอื

เทยีบเทา่กบัตกึ 57 ชัน้ เมือ่ขึน้ไปแลว้ คุณจะไดช้มเมอืงสงิคโปรแ์บบมมุกวา้ง 360 องศาของเมอืง จุด

ชมววิแห่งนี้คอืจุดทีนั่กท่องเทีย่วทีม่าประเทศสงิคโปรพ์ลาดไมไ่ดจ้รงิ ๆ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกออกแบบโดย 

Moshe Safdie ซึง่ใหใ้หค้วามรูส้กึเหมอืนว่าก าลังลอยอยู่บนตกึของโรงแรมทัง้สามตกึ ที่นี่เป็น

สถาปัตยกรรมทีส่รา้งมาเพือ่ตา้นแรงโนม้ถ่วงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และหากคดิจะชมววิหรอืถ่ายรูปเมอืง

ของสงิคโปรไ์วเ้ป็นทีร่ะลกึแลว้หล่ะก็ ทีน่ี่คอืสถานทีท่ีใ่ชท่ีสุ่ดส าหรับคุณอย่างแน่นอน (รวมคา่ขึน้ชม

จดุชมววิ SAND SKY PARK57) 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 1290 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขค

รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัด

ยกัษ์และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราได ้

ถา่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื 

น่ังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิ

แอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจาย

ไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ยพันธุ์

พชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิ

ขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึ

ชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ

ทกุวนันี ้ก็ 50 กวา่ปี 

 

จากนัน้น าทา่นสูย่า่นคลากคยี ์(Clarke Quay)  

เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ซ ึ่งไดรั้บความนิยมทั ้งส าหรับชาวสิงคโปร์และ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิภายในยา่นแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซึง่จะมคีวามคกึคักเป็น

พเิศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถงึตอนกลางดกึ ตัง้อยูใ่นยา่นคลากคยี ์ประเทศสงิคโปร ์ 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์กับการเดนิทางแสน น ัง่เรอืแบบคลาสสคิโบราณทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์หรอืทีเ่รยีกวา่ Bumboat ล่องเรอืชมสถานทีไ่ฮไลตข์องสงิคโปร ์

และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแมน่ ้า เชน่ เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารี

น่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกัน (ไมร่วมคา่ต ัว๋ Bumboat ราคา 25 

SGD หรอื 625 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสูม่ารน่ีาเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand   

โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์

คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้า 

 

20.00  ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชี ือ่ว่า Wonder 

Full Light  
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การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว 

Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมทีพ่กั  VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 

                    Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร)  (B/-/-) 

                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

                                  Lau Pa Sat Food Center – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  (B/-/-) 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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ส าหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 

********************************************************** 

ส าหรบั Option B  (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

Lau Pa Sat Food Center - ชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ 

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 

 

น าคณะเดนิทางไป FORT CANNING PARK ถา่ยรปูเชค็อนิ มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พือ่นๆ 

อจิฉา และเดนิเลน่บรเิวณสวนสาธารณะทีเ่ป็นป้อมปืนเกา่สมยัสงครามโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก มีโซนกจิกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกนิ-ดื่ม-ชอ้ปกับ

รา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทุกมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นม

และคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ให ้

คณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!! 

 

น าทา่นสนุกสนานกบั UNIVERSAL STUDIO รวมคา่บตัรแลว้ 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บ ในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่
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แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ 

 

เวลาเปิดท าการ : วนัพฤหสับด-ีอาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น 

โซนที1่ ฮอลลวีูด้ (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทงิโซนแห่งการรอ้งเล่นเตน้ร ามกีาร

แสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สือ่ถงึละครชือ่ดังตา่งๆ   

 

โซนที2่ นวิยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจ้ าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหทุ้กท่านไดส้ัมผัส ให ้

อารมณ์ความเป็นเมอืงใหญ ่โซนนีไ้ดน้ าตัวการต์นูทีเ่ด็ก ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย  

 

โซนที3่ เมอืงแหง่อนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนทีด่ลู ้าสมยัมากๆ เป็นโซนเครือ่งเลน่สดุมนัสท์ี่

เนน้การผจญภัยและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลทก์็คอื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครือ่งเล่น 

3D โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริม่เลน่ และอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีังกา หวาดเสยีวไปสดุๆ  

 

โซนที4่ เมอืงอยีปิตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนทีเ่ครือ่งเล่นหวาดเสยีวเชน่กัน จะไดพ้บ

กบัสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่งเลน่ชนดินีม้ชี ือ่วา่ Revenge of the Mummy มนัคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพา

เราตะลยุไปในดนิแดนนักรบมมัมี ่ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  

 

โซนที5่ โลกทีห่ายสาบสูญ (The Lost World) ในสว่นของโซนนี้นัน้ เป็นอารมณ์การผจญภัยในยคุ

ไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครือ่งเลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  

 

โซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย (Far Far Away) โซนนี้จะไดพ้บกับตัวการต์ูนแอนเิมชัน่จากเรือ่ง

เชร็คและการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภยัตา้นแรงโนม้ถว่งกลางอากาศบน

ยอดตน้ถั่วยกัษ์เพือ่ตามหาหา่นทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอนัล ้าและยงัมเีครือ่งเลน่อกีมากมาย  

 

โซนที7่ มาดากสัการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์อ้ยใหญ่จากตัวการต์ูนทีไ่ดรั้บ

ความนยิมเป็นอยา่งมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมตีัวเด่นๆอยู ่4 ตัวหลัก เครือ่งเล่นในโซนนี้ทีไ่มค่วร

พลาดเลยก็คอื ล่องเรอืเดนิไปในเกาะมาดากัสการ ์ซึง่จะไดพ้บกับสัตวต์่างๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และ

เสยีงหัวเราะใหก้บัทกุทา่นทีไ่ดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม  

 

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจง้และช าระคา่บตัรกอ่น

เดนิทาง ไดใ้นราคา ผูใ้หญ่ 1,350 บาท  / เด็ก อายุต า่กวา่ 12ปี ราคา 1,190 บาท)  S.E.A. 

Aquarium  
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เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีม

ใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้น

ลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของ

เรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่Lau Pa Sat Food Center ศนูยอ์าหารเกา่แกสุ่ดคลาสสกิ (อสิระไมร่วม

ค่าอาหาร) ใหท้่านไดช้มิอาหารทีห่ลากหลาย ตามแบบฉบับสงิคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรช์ว่ย

อ านวยความสะดวก) 

- ขา้วมนัไกส่งิคโปร ์หรอื Hainanese Chicken Rice 

- บกักุด๊เต ๋Buk Kut Teh 

- ต ิม่ซ า Dim Sum 

- คายาโทส Kaya Toast 

- หมีผ่ดั Char Kway Teow 

- ลกัซา Laksa 

- ผดัขนมผกักาด หรอื Fried Carrot Cake 

- น า้แข็งใส หรอื Ice Kachang 

- ปผูดัพรกิ Chilli Crab 

- นาซ ีเลมกั Nasi Lemak 

- สะเตะ๊ Satay  

 

หลงัอาหารค า่รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่

แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออร์

ชารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่

เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 
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***(อสิระ อาหารเทีย่งและอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุและการชอ้ป

ป้ิง)*** 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม เมอรไ์ลออ้น – วดัพระเขีย้วแกว้ - THE JEWEL CHANGI - กรงุเทพฯ                        (B/-/-) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง  

 

ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ 

ปจัจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก  

 

ผา่นชม “Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบ

ใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์น

ครัง้แรก  

 

น าทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา

นีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น  “โรงละครเอสเพล

นาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน  
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ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

 

น าทา่น ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)  

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมด

ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  

ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นได ้

สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ีพเิศษ !! ทา่นสามารถชม THE JEWEL CHANGI  

ตัง้อยูใ่จกลางท่าอากาศยานชางง ีเกดิจากความร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand 

Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง

แทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally 

Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่ดังอยา่ง Safdie Architects (ออกแบบ Marina 

Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอล

แหง่นี ้THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ ่มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตาราง

เมตร แบง่เป็นชัน้เหนอืพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดย

จุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ัง

พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ FLYSCOOT เทีย่วบนิที ่ TR604ไมม่อีาหาร

และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

14.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************* 
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16.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ FLYSCOOT เทีย่วบนิที ่ TR610ไมม่อีาหาร

และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

17.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************* 

17.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ FLYSCOOT เทีย่วบนิที ่ TR616ไมม่อีาหาร

และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

19.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*โปรดเช็คไฟทบ์นิทา้ยโปรแกรม* 

 

เมือ่เดนิทางถงึไทย 

 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หาก         มกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏ

การเขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิรวมถงึการปรบัเพิม่ราคาคา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

(ตามประกาศของสถานทีท่อ่งเทีย่วน ัน้ๆ หลงัการจองทวัร)์ 

 

***ส าคญัมาก*** 

หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เกา่หรอืเคยถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้ราบกอ่นลงทะเบยีน 

 

** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขาไป-กลบั ระหวา่ง  

TR604 TR607 TR609 และTR610 TR616 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 
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อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

     Flight วนัทีเ่ดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ ทารก

อายตุ า่

กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว Option A  

FREEDAY 

Option B  

FULLBOARD 

TR607 12:55-16:00 

TR610 16:00-17:30 

วนัที ่03-05  มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR604 12:40-14:15 

วนัที ่09-11 มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR604 12:40-14:15 

วนัที ่16-18 มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR607 12:55-16:00 

TR610 16:00-17:30 

วนัที ่17-19 มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR604 12:40-14:15 

วนัที ่23-25 มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR604 12:40-14:15 

วนัที ่24-26 มนีาคม  

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR604 12:40-14:15 

วนัที ่25-27 มนีาคม  

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่25-27 มนีาคม  

2566 (บสั2) 
13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่31 ม.ีค- 02 เษ.ย. 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่01-03 เมษายน 

2566 (PROMO) 
11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่06-08 เมษายน 

2566(วนัจกร)ี 
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่07-09 เมษายน 

2566  
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR610 16:00-17:30 

วนัที ่15-17 เมษายน 

2566 

(วนัสงกรานต)์ 

15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900. - 
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TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่21-23 เมษายน 

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่22-24 เมษายน 

2566  
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่29 เม.ย-01 พ.ค 

2566  

(วนัแรงงาน) 

14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่05-07 พฤษภาคม 

2566 
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

 วนัที ่20-22 พฤษภาคม 

(PROMO) 
11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
 วนัที ่26-28 พฤษภาคม  12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 
 วนัที ่27-29 พฤษภาคม  12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่03-05 มถินุายน 

2566  
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่09-11 มถินุายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่10-12 มถินุายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่16-18 มถินุายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่17-19 มถินุายน 

2566 (PROMO) 
11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่23-25 มถินุายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่24-26 มถินุายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่01-03 กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่07-09 กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 
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TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่08-10 กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่14-16 กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่15-17 กรกฎาคม 

2566(PROMO) 
11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่21-23  กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่22-24  กรกฎาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่28-30กรกฎาคม 

2566 
15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่29-31กรกฎาคม 

2566 
15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
วนัที ่4-6 สงิหาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
วนัที ่5-7 สงิหาคม 2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่12-14 สงิหาคม 

2566 
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่18-20 สงิหาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่19-21 สงิหาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่25-27 สงิหาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่26-28 สงิหาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR610 16:00-17:30 
วนัที ่1-3 กนัยายน 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
วนัที ่2-4 กนัยายน 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 วนัที ่8-10กนัยายน 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 
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เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง                         ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL (เด็กไมม่เีตยีง) เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP (เด็กมเีตยีง) แบบเสรมิเตยีง   ลดราคา   500 บาท 

มตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์                        ลดราคา 3,500 บาท 

TR616 17:00-19:00 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
วนัที ่9-11กนัยายน 2566 11,999. - 13,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่22-24กนัยายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่23-25 กนัยายน 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR625 10:50-14:15 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่29กนัยายน - 1 

ตลุาคม 2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่30กนัยายน - 2 

ตลุาคม 2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 
วนัที ่7-9 ตลุาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่13-15 ตลุาคม 

2566 
15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่14-16 ตลุาคม 

2566 
13,999. - 15,999.- 5,000. - 6,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่16-18 ตลุาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่17-19 ตลุาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่18-20 ตลุาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่19-21 ตลุาคม 

2566 
12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

TR609 09:30-12:55 

TR610 16:00-17:30 

วนัที ่20-22 ตลุาคม 

2566 
14,999. - 16,999.- 3,000. - 4,900. – 

TR609 09:30-12:55 

TR616 17:00-19:00 

วนัที ่21-23 ตลุาคม 

2566 
15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900. - 
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เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 6,000 บาท 

ชว่งเทศกาลทา่นละ 8,000 บาท  

*พเีรยีดราคาโปรโมช ัน่ 11,999.- ไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได ้* 

 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเด็กในการเขา้สงิคโปร ์

- เด็กอาย ุ12 ปี และต า่กวา่ ทีไ่มไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีโควดิ จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้ม

กบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไมต่อ้งกกัตัวและไมต่อ้งลงทะเบยีนเดนิทางเขา้เหมอืน

ผูใ้หญ ่

- เด็กต า่กวา่ 2 ปี ไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิ

ชางก ี

อตัรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์

 น ้าหนักกระเป๋าการเดนิทาง 20  Kg 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 3วนั ทา่นละ 1,500 บาท เก็บทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง (ไมร่วมคา่

ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากสถานทีท่อ่งเทีย่วปรบัราคาหรอืเปลีย่นแปลงคา่บตัรเขา้ชมในสถานที ่ตามประกาศ

ของสถานทีท่อ่งเทีย่วน ัน้ๆ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิในกรณีทีท่า่นตดิ COVID-19 ระหวา่งเดนิทาง เชน่คา่โรงแรม คา่ตรวจตา่งๆ คา่เลือ่นตัว๋ โดย

ประกนัจะ COVER คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีโ่รงพยาบาลเทา่นัน้ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
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 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 เอกสารรบีรองการฉีดวัคซนี 

วคัซนีทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นญุาตใหเ้ขา้ประเทศ 

(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 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval 

between Doses 

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 

 SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 

(InCoV) 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 

 Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

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

vaccines 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
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4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6. ทางบรษัิทฯ สามารถเปลีย่นแปลง ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว ตามประกาศของสถานทีท่อ่งเทีย่วนัน้ๆ 

7. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจ านวน 

 หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งองิตาม พรบ. ธุรกจิน าเทีย่ว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยนักบัลกูคา้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไมส่ามารถเลอืกหรอืล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมต่ดิกนั ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของ

สายการบนิ 

 เรือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบรษัิทยนืยันว่าจะเพยีงพอต่อจ านวน

ลกูคา้ เชน่ 

Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตยีงใหช้ดิกนั 

Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของ

โรงแรมทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ

ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่

ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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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

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 ่

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 


