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STR03 AMAZING! SINGAPORE 3วัน2คืน 
เที่ยวครบเชค็อินแลนด์มารค์ดังแห่งสิงคโปร์  

เช็คอิน Merlion รูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลา น ้าพุแห่งโชคลาภ  อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park 
 เดินเล่นย่าน China ไหว้สักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม  ชมต้นไม้และไฟยามค ่าคืนท่ี Garden by the bay    

อ่ิมอร่อยกับเมนูดัง ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ เมน ูSONG FA บักกุดเต๋ต้นต ารับ 
OPTIONAL TOUR เช็คอิน “เซ็นโตซ่า” ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE  

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)   
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg. 
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วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป ี
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทางท่าน
เดียว เพ่ิม (บาท) ที่น่ัง หมายเหต ุ

27-29 มกราคม 66 14,888 

ไมม่ีราคาเด็ก
(Infant ไมเ่กิน 
2 ปี ราคา 

4,800 บาท) 

5,500 

15  
17-19 กมุภาพันธ์ 66 14,888 15 
03-05 มนีาคม 66 15,888 15 

10-12 มีนาคม 66 15,888 15 

17-19 มนีาคม 66 15,888 15 

23-25 มนีาคม 66 15,888 15 
 

DEPARTURE:   TR609 BKK-SIN   09.30-12.55 
RETURN:    TR604 SIN-BKK   12.40-14.15 
 

 
 

 
 
   
 

 06.30 น . พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
SCOOT โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรท่ีนั่ง โหลดสัมภาระโดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง  

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR609 
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (ม้ือที1่)  เมนู ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE เมนชูื่อ

ดังของสิงคโปร์ท่ีใครมาท่ีน้ีต้องลิ้มลองความอร่อย เป็นร้านอาหารจีนสไตล์
สิงคโปร์ ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ ข้าวมันไก่ของบุญตงกี่ใช้ไก่คัดพิเศษ นึ่งทาน
พร้อมกับข้าวมันท่ีหอมหวล และน ้าจิ้มสูตรเด็ด ร้านบุญตงกี่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ.1979 จากรถเข็นขายข้าวมันไก่ในย่านไชน่าทาวน์ของประเทศสิงค์โปร์แต่
ด้วยรสชาติของข้าวมันไก่ที่อร่อยไม่เหมือนใคร และบริการชั้นเยี่ยมท าให้
กระจายสาขามากมายในสิงคโปร์ ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึง  

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   TR609  BKK-SIN   
09.30-12.55 - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - ซันเทคซิต้ี 
- น ้าพุแห่งโชคลาภ - Merlion -   อุโมงค์ต้นไม้ Fort 
Canning Park - ย่าน China town - วัด Kwan Imm 
Thong Hood Cho Temple - Garden by the bay     

   Hotel Royal @Queen 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน   

2 
อสิระทอ่งเทีย่วหนึง่วนัเตม็  OPTIONAL TOUR  
UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE    Hotel Royal @Queen 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน   

3 
ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  TR604 SIN-BKK   
12.40-14.15                                                                                                                         

    

วันที่หน่ึง         ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - ซันเทคซิต้ี - น ้าพุแห่งโชคลาภ - Merlion - 
          อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park - ยา่น China town - วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple -  
          Garden by the bay                                    อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                               
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่า
กันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็น
รูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ท้ัง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลาง
ของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพกับ  Merlion 
สิงห์โตทะเลพ่นน ้า สัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับชาวสิงคโปร์ รูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี่คือสิงคโปร์ 
เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบแวะมาถ่ายรูปโดยโพสต์ท่าทางต่างๆ เช่น ท่าอ้าปากรับน ้าจาก
สิงโต ถือเป็นท่ายอดฮิตองนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนเลยทีเดียว  

 
 

 จากนั้นน าทุกท่านไปที่  อุโมงค์ต้นไม้  Fort Canning Park 
ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง มีบรรยากาศเย็นและ
ร่มรื่ นมากๆ  ถือ เป็นแลนมาร์คมหาชนแห่ง ใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและยังเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิป  ที่
นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปบริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์
ฮิตๆ เท่ๆ ท าให้เป็นจุดเช็คอินที่ส าคัญอีกที่เลยทีเดียว แวะ
ถ่ายภาพ ย่าน China town ซ่ึงเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวจีนท่ี
อพยพมายังสิงคโปร์ ปัจจุบันได้กลายเป็นย่านที่ผสมผสาน
ความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห์ โดยมีทั้ง
วัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หากมีเวลาแนะน า
ให้ท่าน เดินไปชมวัดชื่อดัง วัดเขี้ยวแก้ว  Buddha Tooth 
Relic Temple & Museum ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ 
โดยออกแบบภายในอย่างงดงามและจัดแสดงงานพุทธศิลป์ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์โดยมีอายุยาวนานหลายพันปี และยังมรี้านขายยาแผนโบราณ และบาร์และร้านแนวไลฟส์ไตล์ที่ก าลังเป็นที่
นิยมยุคปัจจุบัน แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมาก
ว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเร่ืองของความศักด์ิสิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื่อง
งาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)  เมนูบักกุดเต๋ต้ต ารับที่ Song Fa Bak Kut The ลิ้มรสบักกุดเต๋ ต้น
ต ารับท่ีเปิดมานานกว่า 50 ปี และการันตีด้วยมิชลินไกด์ ชิมเมนูยอดฮิตกระดูกหมูต้มน ้าซุปสมุนไพรหอมกลมกล่อม เผ็ด
ขึ้นจมูกด้วยพริกไทย เสิร์ฟมากันแบบน ้าซุปใสๆ ซดคล่องคอ 
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หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางชมความสวยงามของต้นไม้และไฟยามค ่าคืนท่ี Garden by the bay  เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay สวน
แห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืช
เมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยท่ี
ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดจะเป็น Bay South 
Garden  ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนทีเ่ข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ตอ้งเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะ
เป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)  

ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
                     (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม ใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
 
 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 

OPTION TOUR PACKAGE UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE  
อัตราค่าบริการ ค่าบัตร UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE 
ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 2,800 บาท / เด็ก อายุ 3-12 ปี 2,200 บาท / ต ่ากว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนเดินทาง 

วันที่สอง      อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม                อาหาร เช้า
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 เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ ยมที่ 
Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็น
โตซ่า” (Sentosa) เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความ
แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่
เต็มไปด้วย เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์
เรื่องโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal 
Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่ เราจะได้สนุกไป
เครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจาก
ค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The 
Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์  (Transformers) หรือ
อย่าง  จู ราสสิคปาร์ค  (Jurassic Park) โดยปัจจุบัน
แบ่งเป็น 6 โซนด้วยกัน โซนที่ 1 Hollywood เดินเล่นไป
ตาม Walk of Fame บนถนน Hollywood Boulevard 
และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องโปรดของท่าน โซน
ที่  2 New York เดินสัมผัสกับความรู้ สึกของเมือง
นิวยอร์คเหมือนในภาพยนตร ์โซนท่ี 3 Sci-Fi City  ส ารวจ
มหานครแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความแอคชั่นแห่งนี้ ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นที่ท าให้อะดรีนาลีนของทุกท่าน
หลั่ง มาในธีมภาพยนตร์  TRANSFORMERS โซนที่  4 
Ancient Egypt อียิปต์โบราณ ย้อนเวลากลับไปในอียิปต์
ช่วงทศวรรษ 1920 และส ารวจเสาโอเบลิสก์โบราณ และ 
ปริศนาของสฟิงซ์ และเครื่องเล่นอีกมากมาย โซนที่ 5 

The Lost World โลกที่สาบสูญ เดินเล่นไปกับธีมไดโน
เสาร์ใน Jurassic Park และชมการแสดงผาดโผนที่ท้า
ทายในการแสดงทางน ้าท่ีน่าต่ืนเต้นของ Water World 
โซนที่ 6 Far Far Away เดินเข้าสู่อาณาจักรเทพนิยาย
แห่ง Far Far Away ที่มีปราสาทใหญ่แสนสวย ตัวละคร
ดัง ยักษ์เขียว และเพ่ือนของเขา ลาพูดได้ ของการ์ตูน
ดังที่ใครๆก็รู้จัก เชร็ค Shrek นั้นเอง  

  อิระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

                     (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่4) 
น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานชางงี  
ปร ะ เทศสิงค โปร์  เ พ่ือ เดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE 
JEWEL CHANGI  น ้าตกในตึกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิด
จากความร่วมมือของ Changi Airport 
Group และ Capital Land Mall Asia โดย
วางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่ง
การบิน การช้อปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม
ล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 
5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตก
ยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง อิสระให้
ท่านช้อปป้ิงและเดินชม THE JEWEL CHANGI ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

12.40 น.       น าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  SCOOT เที่ยวบินที่ TR604  
14.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 

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

 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ที่ระบุข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ) 
หรือ International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
3.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่ เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้า สิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์  ทางบริ ษัทจัดท า ให้  
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
1. แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►รายชื่อวัคซีนท่ีสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้มี ดังนี ้ 
1. CanSinoBIO/Convidecia หรือ Janssen/J&J vaccine จ านวน 1 เข็ม หรือ 

วันที่สาม     ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ          อาหาร เช้า
                                                                                                                 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
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2. AstraZeneca, Covaxin, Moderna, Spikevax, Covishield, Novavax, Covovax, Nuvaxovid, 
Pfizer/BioNTech/COMIRNATY, Sinopharm หรือ Sinovac สามารถฉดีสูตรผสมหรอืไขวไ้ด ้จ านวน 2 เขม็  
>> ต้องฉีดวัคซีนตามรายการอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเท่าน้ัน  

 >> ผู้ท่ีมีอายุต ่ากว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน
 เดินทาง  และเดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
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3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี
บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่

โรงแรม เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 25 SGD ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 

 

 

 


