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07.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอรส์ายการ

บิน SCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดย เทีย่วบินที ่TR625 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินที่สิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย)  

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางง ี• อ่าวมารน่ีา • เมอรไ์ลอ้อน • มารน่ีา เบย์ แซนด์  

การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮลิีกซ์                                                                                                          

                                                                                                                                    (-/-/เย็น)
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น าทุกท่านเดินทางสู่ อ่าวมารน่ีา จุดศูนย์รวมแลนด์มาร์คส าคัญๆ ของประเทศสิงคโปร์ ย่านหรูท่ี

เต็มไปด้วยตึกระฟ้า โรงแรมมีระดับ และศูนย์การค้าอันหรูหราอย่าง มารน่ีา เบย์ แซนด์ อาคารท่ี

โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เรือลอยอยู่บนตึก 3 หลัง ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ท่ีใครมา

เยือนสิงคโปร์ต้องมาท่ีน่ี ภายในประกอบไปด้วยศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม พื้นท่ีจัดนิทรรศการ โรง

ภาพยนตร์ สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านค้าต่างๆ (ไม่รวมค่าข้ึนจุดชมวิว Sand Sky Park 

ราคา 23 SGD) ไฮไลท์ท่ีห้ามพลาดอีกหน่ึงอย่างคงหนีไม่พ้น การถ่ายรูปคู่กับเจ้าสิงโตพ่นน้า เมอร์

ไลอ้อน ท่ีต้ังโดดเด่นอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า หน่ึงในสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์  
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ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนท่ี การ์

เ ด้ น ส์  บ า ย  เ ด อ ะ  เ บ ย์  ส ว น

พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า 

ภายในเต็มไปด้วยรายละเอียดแห่ง

ความทันสมัย ความย่ิงใหญ่  และ

รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากท่ัวทุก

มุมโลกกว่าล้านต้นไว้ในท่ีเดียว หาก

มองจากมารีน่าเบย์แซนด์จะสามารถ

มองเห็น ต้นซูเปอร์ทรีที่แสนวิเศษ 

ต้นไม้โครงเหล็กสีชมพูท่ีต้ังตระหง่าน

อยู่ไม่ไกล เป็นสวนแนวต้ังท่ีไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ท่ีโดดเด่นเท่าน้ัน เจ้าต้นไม้ยักษ์ยังเป็นแหล่งเก็บกัก

น้าฝน ท าหน้าท่ีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นเคร่ืองระบายอากาศส าหรับเรือนกระจกของ

สวนแห่งน้ี มีความสูงเทียบเท่าตึก 8 - 16 ช้ันเลยทีเดียว ใครท่ีไม่กลัวความสูงสามารถข้ึนไปเดิน

เล่นบนทางเดินลอยฟ้า OCBC Skyway ได้ ระยะทาง 128 เมตร เช่ือมระหว่างซูเปอร์ทรีสองต้น 

หรือสามารถชมวิวมุมสูงของสวนแห่งน้ี Super Tree Observatory ซ่ึงอยู่บนจุดสูงสุดของซูเปอร์ท

รีต้นท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาซูเปอร์ทรีท้ัง 18 ต้น โดยอยู่สูงจากพื้นดิน 50 เมตร (ไม่รวมค่าข้ึน OCBC 

Skyway ราคา 10 SGD) สวนแห่งน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สวนริมอ่าวทางใต้ สวนริมอ่าวทาง

ตะวันออก และอ่าวกลาง แต่ละส่วนยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ อีก 7 โซน ได้แก่ Flower 

Dome, Cloud Forest, Supertree Grove, Heritage Gardens, Dragonfly & Kingfisher Lakes, 

Bay East Garden และ World of Plants  
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ไฮไลท์ของสวนแห่งน้ี คือ Cloud Forest ท่ีมี Cloud Mountain (ภูเขาสูงเทียมเมฆ) สูงตระหง่าน

กว่า 35 เมตร ปกคลุมด้วยกล้วยไม้ เฟิร์น และสับปะรดสี ภายในมีน้าตกในร่มท่ีสูงถึง 30 เมตร 

และ Flower Dome จ าลองภูมิอากาศแบบแห้ง และเย็นของภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แคลิฟอร์เนียและ

แอฟริกาใต้ ท่ีน่ีมีพืชพันธ์ุมากกว่า 32,000 ต้น โดยประกอบด้วยพันธ์ุพืชกว่า 160 ชนิด ท้ังสอง

โดมถูกบันทึกสถิติโดยโลกกินเนสส์เม่ือปี 2015 ในฐานะเป็นเรือนกระจกติดแอร์ท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้า Flower Dome ราคา 25 SGD / Cloud Forest ราคา 25 SGD) 

 

 ถ่ายรูปคู่สะพานรูปเกลียวคู่แห่งแรกของโลก สะพานฮลิีกซ์ สะพานรูปทรงแปลกตาท่ีทอดตัวข้าม

ผ่านอ่าวมารีน่า ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างดีเอ็นเอของมนุษย์ ตัวสะพานถูกคุมโทน

ด้วยสีฟ้าของกระจกตัดกับแสงอาทิตย์ดูสดใสในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนตัวสะพานเหล็กท่ี

ถูกบิดเป็นเกลียวน้ันจะถูกประไฟวิบวับสวยงาม  

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูยอดนิยม “บักกุ๊ดเต๋” @ SONG FA 

จากน้ัน  พักที ่IBIS SELEGIE หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร ์
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับส่ง) สามารถเลือกซ้ือบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซ

ลแบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้

ค าแนะน าในการเดินทางท่องเท่ียว 

OPTION A : สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์

*กรณลีูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซน็โตซา่ หวัหน้าทัวรจ์ะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเทีย่วช าระค่าเดินทางเอง * 

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

• สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์Universal Studios Singapore (USS) เป็นสวนสนุก

ในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังอยู่ใน 

Resorts World Sentosa บนเกาะ Sentosa แหล่งรวมสถานท่ีเท่ียวและความบันเทิงเอาไว้ ซ่ึง

ภายในสวนสนุกแห่งน้ีเค้าได้รวบรวมเอามาท้ังธีมฉาก และเคร่ืองเล่นเอาไว้เพียบ โดยแบ่งออกเป็น

ท้ังหมด 6 โซน คือ Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World และ 

Far Far Away (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก กรุณาติดต่อแผนกSALEอกีครั้งเพื่อเช็คราคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง อิสระท่องเทีย่ว 1 วัน (Free Day & No Service) 

                                                                                                                                    (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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โซน 1 : Hollywood  เป็นโซนแรกท่ีเราต้องเดินผ่านเม่ือไปถึง ซ่ึงเป็น

โซนร้านค้าต่างๆ ท้ัง Universal Studios Store 

ขายของท่ีระลึกรวมตัวการ์ตูนจากโซนต่างๆ และ

ก็ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ อีกด้วย 

โซน 2 : New York เป็นโซนท่ีท าให้รู้สึกเหมือนเป็น New Yorker 

ตลอดเวลาท่ีเดินผ่านและด่ืมด่ากับบรรยากาศอัน

คร้ืนเครง  

โซน 3 : Sci-Fi City  มาในธีมแห่งอวกาศท่ีมา

จากหนังเร่ืองดังอย่าง  ทรานฟอร์เมอร์  

(Transformers) เคร่ืองเล่นท่ีห้ามพลาดคือ The 

Ride: The Ultimate 3D Battle  และ 

Battlestar Galactica: HUMAN 

โซน 4 : Ancient Egypt  มาในธีมดินแดนโบราณของอียิปต์จากหนังเร่ือง 

The Mummy  เคร่ืองเล่นท่ีห้ามพลาดอันได้แก่ 

Revenge of the Mummy 

โซน 5 :  The Lost World  เป็นโซนแห่งเมืองดึกด าบรรพ์ยุคไดโนเสาร์ท่ี

จ าลองมาจากภาพยนตร์เร่ืองจูรา 

สสิกปาร์ค (Jurassic Park) เคร่ืองเล่นทางน้าไฮไลท์ในโซนน้ี คือ Jurassic Park 

Rapids ส าหรับคนท่ีจะเล่นเคร่ืองเล่นทางน้าจะต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเปล่ียน 

 

 

โซน 6 : Far Far Away  เป็นท่ีต้ังของปราสาทขนาดใหญ่สุดอลังการ

ความสูงถึง 40 เมตร  ท่ีจ าลองมาจากแอนิเมช่ัน

เร่ือง Shrek โดยภายในโซนน้ี มีเคร่ืองเล่นแอนิ

เมช่ัน 4D ท่ีเล่าเร่ืองราวการผสมภัยของ Sherk 

ผ่านประสบการณ์การสัมผัสจริงแบบ 4D ท้ัง

แสง  สี เสียง ลม และน้า อย่างเคร่ืองเล่น Shrek 4-D Adventure 
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หากต้องการถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของเกาะเซนโตซ่าอย่าง ลูกโลก Universal Studio สามารถ

แวะไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเล่นเคร่ือง

เล่นภายในสวนสนุก ควรเตรียมขวดน้าเปล่าขนาดเล็กติดตัวไปด้วย เพื่อใช้เติมน้าด่ืมจากจุดต่างๆ 

ท่ีมีให้บริการ นอกจากน้ีควรพกเสื้อกันฝนติดตัวไป เน่ืองจากการเล่นเคร่ืองเล่นบางช้ิน อาจจะท า

ให้เปียกน้าท่ีกระเซ็น 
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OPTION B : อิสระท่องเทีย่ว  

***ไม่มรีถและไกด์บรกิาร*** 

**อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศยั โดยสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร*์* 

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

- ย่านลิตเต้ิลอินเดยี (Little India) หน่ึงย่านท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในสิงคโปร์ ในย่านน้ีจะพบเห็นศา

สนสถานหลายแห่งท้ังวัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการ

ผสมผสานของวัฒนธรรม อ่ิมท้องด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ ทันดูรีของอินเดียเหนือ 

และอาหารท้องถ่ิน เช่น โรตีปราตา และเตะห์ ตาริก (ชาชักแบบมาเลย์) ลองชิมชาชัก หรือชา

นมร้อนท่ีมีวิธีการชงท่ีน่าสนใจมาก 

- ย่านท่าเรอืคลาร์กคีย์ / ท่าเรอืโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมน้าท่ีข้ึนช่ือว่า

เป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ สถานท่ีฟังดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย 

อาจจะเร่ิมต้นท่ีบาร์ Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพื่อฟังเพลงบลูส์ และปิดด้วย 

Cuba Libre Café & Bar เพื่อฟังดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปล่ียนบรรยากาศลองแวะไป

ท่ีย่านแอนเซียงและคลับสตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ท่ีน่ีเต็มไปด้วยบาร์และ

ร้านอาหาร สถานท่ีท่ีเป็นกันเองแห่งน้ีได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มนักด่ืมหลังเลิกงาน 

- ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) หน่ึงในย่านท่ีเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย ต้ังแต่

ร้านคาเฟ่สุดฮิป ไปจนถึงแผงขายอาหารท้องถ่ินท่ีเสิร์ฟอาหารอร่อยๆ ท่ีข้ึนช่ือมานาน หาก

ต้องการล้ิมลองอาหารหลากหลายแบบ ลองแวะไปท่ีศูนย์อาหาร Chinatown Complex 

Market & Food Centre ศูนย์อาหารแห่งน้ีมีแผงขายอาหารมากกว่า 200 แห่ง ซ่ึงมีต้ังแต่

ขนมหวานไปจนถึงอาหารสิงคโปร์ท่ีอร่อยถูกใจ 
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- สิงคโปร ์ฟลายเออร ์(Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ท่ีติดหน่ึงในชิงช้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

หากน่ังชิงช้าสวรรค์น้ีในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่ีเต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีก

ท้ังการแสดงแสงเลเซอร์ตระการตาของ มารีน่า เบย ์แซนด์ อีกด้วย 

- วัดศรมีารอัิมมัน (Sri Mariamman Temple) วัดฮินดูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ท าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางชุมชนชาวฮินดู และได้รับการสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าแม่มาริอัมมัน สร้างข้ึนใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดราวิเดียน ประดับตกแต่งด้วยรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และสัตว์

ในต านาน 

- วัดเทียนฮอกเกี่ยน (Thian Hock Keng Temple) หรือ “วัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์” 

เป็นวัดจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ต่ืนตาต่ืนใจไปกับสถาปัตยกรรมสไตล์ฝูเจ้ียนท่ีมีเอกลักษณ์

ของวัด ซ่ึงมีจุดเด่นต่างจากสถาปัตยกรรมอ่ืนตรงรูปป้ันมังกรและเทพเจ้าท่ีมีรายละเอียดมาก  

   

จุดเช็คอินทีส่ายท่องเทีย่วเชิงอินสตาแกรมต้องไปโดน 

- Marina Barrage พื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจท่ีสมบูรณ์แบบ เหมาะส าหรับครอบครัวและ

เพื่อนฝูง เป็นเข่ือนท่ีไม่ใช่เข่ือนธรรมดาๆ ด้านบนมีสวนลอยฟ้าท่ีเป็น Hidden gems แห่งใหม่

ของสิงคโปร์ วิวสวยมากสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นตึก Marina 

Bay Sands, Gardens by the Bay, Singapore Flyer ในมุมท่ีสวยแปลกตามาก 

- MICA Building อาคารหน้าต่างสีรุ้งท่ีถูกออกแบบในสไตล์ท่ีเรียกว่า นีโอคลาสสิค อาคาร

เก่าแก่หลังใหญ่ถูกน ามารีโนเวทใหม่ มีการทาสีท่ีบานหน้าต่างไม้ของอาคารด้วยสีสดๆ 
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แตกต่างกัน ตัวอาคารมีท้ังหมด 6 ช้ัน แต่ละช้ันจะมีหน้าต่างเรียงรายในขนาด และรูปทรง

เท่าๆ กันจ านวน 927 บานด้วยกัน 

  

- The Hive หรอื ตึกต่ิมซ า ตึกท่ีดีไซน์ได้ทันสมัยสุดๆ รูปหน้าตาออกไปทางเข่งใส่ต่ิมซัมวาง

ซ้อนๆ กัน ภายในเป็นอาคารเรียนของนักศึกษา ซ่ึงเป็นตึกท่ีต้ังอยู่ภายใน Nanyang 

Technological University หรือ NTU ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสิงคโปร์

และดีท่ีสุดอันดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย ติด 1 ใน 10 ของสถานท่ียอตฮิตท่ีต้องมาถ่ายลงอินสต

ราแกรมของสิงคโปร์  

- Future World: Where Art Meet Science นิทรรศการศิลปะท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีอิน

เทอร์แอคทีฟอย่างน่าประทับใจบนพื้นท่ี 1,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 โซน 

ประกอบด้วย Nature, Town, Sanctuary, Park และ Space พบกับความมหัศจรรย์ใน

รูปแบบต่างๆ สนุกและต่ืนเต้นกับงานศิลปะจนต้องร้องว้าว (ราคาบัตร: ผู้ใหญ่ 17 SGD เด็ก 

10 SGD) 

- Raffles Marina Lighthouse หรือประภาคารราฟเฟิลมารีน่า แลนด์มาร์คชมวิวพระอาทิตย์

ตกดินแห่งใหม่ ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของท้องทะเล แชะภาพกับตัวประภาคารเป็นท่ีระลึก พร้อม

สัมผัสกับแสงยามเย็นได้ฟรีๆ 
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การเดินทางท่องเทีย่วโดยรถสาธารณะ 

สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ สามารถเดินทางได้ง่ายโดยไม่ต้องกลัวหลงทาง ด้วยระบบระบบขนส่ง

มวลชนหลักของท่ีน่ี SMRT (Singapore Mass Rapid Transit) ใช้เรียกรวมท้ังระบบรถไฟฟ้าหลัก 

MRT รถไฟฟ้ารางเบา LRT รวมไปถึงรถโดยสารประจ าทาง และรถแท็กซ่ี ซ่ึงมีอยู่ครอบคลุมท่ัวท้ัง

เกาะสิงคโปร์ หรือโหลดแอพพลิเคช่ัน Singapore Transport Maps เพื่อท าให้การค้นหาง่าย

ย่ิงข้ึนไปอีก ในปัจจุบันประกอบด้วยรถไฟฟ้า MRT 6 สาย และรถไฟฟ้า LRT อีก 3 สาย ได้แก่  

 สายสเีขยีว หรอื East West Line  

 สายสแีดง หรอื North South Line  

 สายสมี่วง หรอื North East Line  

 สายสสี้ม หรอื Circle Line  

 สายสนี้าเงิน หรอื Downtown Line  

 สายสนี้าตาล หรอื Thomson East Coast Line  
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จากน้ัน  พักที ่IBIS SELEGIE หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร ์

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน  เยือนอดีตป้อมปราการสู่ปอดสีเขียวใจกลางมหานครสิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์แคนน่ิง (Tree 

Tunnel) ถือเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ และเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิปท่ีชาวอินสตราแกรมทุกคนจะต้องมา 

ด้วยท้ังแสงท้ังมุมท่ีสุดแสนจะลงตัว จึงเป็นมุมมหาชนท่ีทุกคนต้องมาโพสท่าอวดลงบนโลกโซ

เชียล  

วันทีส่าม อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์แคนน่ิง • วัดพระธาตุเขีย้วแก้ว • น้าตกจเีวล • สนามบินชางง ี•         

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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จากน้ัน เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 

ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว วัดส าคัญท่ี

ต้ังอยู่ใจกลางย่านไชน่าทาวน์ มีความ

ส ว ย ง า ม อ ลั ง ก า ร ต า ม รู ป แ บ บ

สถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ึง

แสดงถึงจักรวาลตามคติพุทธ วัดพุทธท่ี

งดงามแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของพระ

สารีริกธาตุ  และเอกสารอันเป็นภู มิ

ปัญญาของพระพุทธเจ้า รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีๆ รวบรวมโบราณวัตถุท่ีควรค่าแก่การเคารพ

สักการะ วัดพระเข้ียวแก้วมีท้ังหมด 9 ช้ัน แต่เปิดให้ชมเพียงบางช้ันเท่าน้ัน ซ่ึงบริเวณช้ัน 4 จะเป็น

ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันตธาตุซ้ายของพระพุทธเจ้า 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชางง ี



 
  
 BT-SIN55_TR APR-OCT 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยี่ยมชมน้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

น้าตกจีเวล  ในสนามบินชางงีของ

สิงคโปร์ โดยต้ังอยู่ในอาคารแห่งใหม่ จี

เวล ชางงี แอร์พอร์ต (Jewel Changi 

Airport) ภายในสร้างสวน และน้าตก

อินดอรข์นาดใหญ่ The Rain Vortex มี

ความสูงถึง 130 ฟุต ซ่ึงถือเป็นน้าตก

อินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไว้ในสนามบิน 

โดยใช้น้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร ลักษณะอาคารรูปทรงโดม ได้รับการออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิก

ช้ันน าของโลก ผสมผสานผลงานทางศิลปะเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  

17.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่TR 616 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**โปรดเช็คไฟท์บินท้ายโปรแกรมอกีครั้ง** 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ตารางราคาสิงคโปร ์3 วัน 2 คืน สายการบิน SCOOT (TR) 

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

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 มิ.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 มิ.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 มิ.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 

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 

*** ค่าทิปคนขับรถ และมัคคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวร ์และต๋ัวเครื่องบนิแล้ว ** 
** ส าคัญโปรดอ่าน เน่ืองจากห้องพักประเภท TRIPLE ROOM ในประเทศสงิคโปรม์จี านวนจ ากัด บางโรงแรม
ไม่มห้ีองพักประเภทนี ้กรณลีูกค้าเดินทาง 3 ท่าน (หรอืมากกว่าน้ัน) ต้องช าระค่าพักเดีย่วเพิ่มเติม หากต้องการ

ห้องพักแบบ 3 ท่าน กรุณาท าการสอบถามทางบรษัิทฯทุกครั้งก่อนท าการจอง ** 
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มาตรการการเดินทางเข้าสิงคโปรส์ าหรบัผู้เดินทางระยะส้ัน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สิงคโปร์จะใช้มาตรการเฉพาะ โดยแยกระหว่างผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบโดส และ

ผู้ท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบโดส 

ส าหรบัผู้ทีฉ่ีดวัคซนีครบโดส 

 นักท่องเท่ียวท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เด็กอายุ 12 ปี และต่ากว่าท่ียังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้  

 ไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศ การตรวจหาเช้ือก่อนออกเดินทาง การตรวจหาเช้ือหลังเดินทางมาถึง 

และการกักตัว ก่อนออกไปท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ 

ส าหรบัผู้ทีไ่ด้รบัวัคซนีไม่ครบโดส 

 ผู้เดินทางท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ก่อนเดินทาง 48 ช่ัวโมง ต้องตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 

หรือ Antigen Rapid Test (ART) ท่ีได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล  

 เม่ือเดินทางถึงสิงคโปร์ ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว 7 วัน (Stay-Home Notice: SHN)  

** เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่สถานการณ์ และมาตรการของ

ทางประเทศสิงคโปร ์** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สายการบิน SCOOT (TR) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ  (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 
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 ภาษีน้ามัน และภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

- ค่าท่ีพักในประเทศสิงคโปร์ส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิก หรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมด ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการทัวรท้ั์งหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเท่ียวบิน  

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ ตัวแทน

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง และในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 คณะท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ

ค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ 

PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก

ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ท้ังสิ้น 
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 ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศสิงคโปร ์

 ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทท่ีแตกต่างกัน ห้องพักเด่ียว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่ก่ีห้อง ซ่ึงในกรณีมาเป็น

ครอบครัวใหญ่ท่ีต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละช้ัน บางโรงแรมอาจจะ

ไม่มีลิฟต์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 เน่ืองจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักประเภทน้ี ซ่ึงอาจจะต้องช าระค่าพักเด่ียวเพิ่มเติม กรุณาท าการสอบถามทางบริษัทฯทุกคร้ังก่อน

ท าการจอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด ** 

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


