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เที่ยวสงิคโปร์ FREE&EASY 3 วนั 2 คนื 

บนิตรงสูเ่มอืงสงิโตพน่น า้ โดยสายการบนิ VIETJET AIR  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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Check-in!! ทกุจดุไฮไลท ์ชอ้ปปิง้ไชนา่ทาวนแ์ละออรช์ารด์ 

รวมคา่เขา้ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(2โดม) 

อสิระฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซื อ UNIVERSAL STUDIO 

***ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง Wonderful Light สดุอลงัการ*** 

 พเิศษ ! ลิ มรส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมีความจ้าเป็นจะต้องซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ

ยืนยันกบัทางเจ้าหนา้ที่กอ่นทา้การจองและขอความกรุณาใหท้่านซื อตัว๋เครือ่งบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง

ได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายกา รบิน 

การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการ

ความคมุของทางสายการบนิ หรือจะเปน็เหตผุลเชงิพาณชิย์ หรือเปน็เหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนั นเหตุผลเหล่านี  อยู่เหนือ

การควบคมุของบรษิทัฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

เอกสารสา้หรบัการเชค็อนิสายการบนิ (สา้คญัมาก โปรดใหค้วามสา้คญั) 

1. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโควิดจะตอ้งเปน็เอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวคัซนีพาสปอรต์ 

(สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได้ ผูท้ีอ่ยูต่า่งจงัหวดัสามารถขอได้ทีส่าธารณสขุจงัหวดั (ลกูคา้จดัเตรียมด้วย

ตนเอง) 

2. นกัทอ่งเที่ยวจะต้องลงแอป Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/ (ลกูคา้ลงแอปในมอืถือ) 

3. กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปรผ์า่นเว็บไซต์ 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บริษทับรกิารลงทะเบยีน) 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ-สนามบนิชางก ี- GARDEN BY THE BAY- ซนัเทคซติี  น า้พแุหง่ความมัง่

คัง่ - MERINA BAY SAND 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai 

VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจก

เอกสารการเดินทาง และอ้านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

 

 

 

 

 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 

 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ620 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tracetogether.gov.sg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UjAu9CPYvJpAYsY0rhKwy-SwVNEfmVDgaF7DKp10FmMYHweZGjMZUcFc&h=AT1SyXnDMyCiNR9e2AN_zqIE06IU1fbKtzSzIqYfgLAZ82W_ig0WuR7omhgm7rQVIQlVg03VufXI0kAP11FzXboWMihd8O4kS8UHK-ZzDGwqKqprUi0FbuqWoO3XT3NRwEjI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ACOOwvQeXa6ISIXFZyXaDK7xOwc7PDxM729sO8J8QavNkGYJ6KR1wJAXkswiCGSOmm10lZRQAlxGfCxgpcLVq6UrK-pnouPeqOZGGiUGMFGtpoHCsEDjMuIAzZxqvbNN7HndWjNPiuxBuNVWP10rdqB_LMhBiYB_xhjIwi76UnPs
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
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13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั นตอน น้าท่าน

รบัสัมภาระ (เวลาทอ้งถิ่นประเทศสิงคโปรเ์รว็กว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น้าท่านไปยงั ซันเทคซติี  

(SUNTEC CITY) ศนูย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในศนูย์กลางค้าแห่งนี มีร้านค้าปลีกมากกว่า 

400 ร้าน ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง เป็นช้อปปิ้งมอลล์ยักษ์ใหญ่ที่รวมร้านแบรนด์เนม ระดับโลกและ แบ

รนด์ดังของสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมี น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)  ที่ได้รับการบันทึกใน 

Guinness Book of Records ว่าเป็นน ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั งแต่ปี 1988 ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 

เมตร จากนั นชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้า

เชื่อมต่อกับ SUPRT TREE คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงขึ น 50 เมตร บนยอดของ SUPRT  TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  

(รวมคา่เขา้ชมสา้หรบั Cloud Forest และ Flower Domes แล้ว ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารค่า้  ณ รา้นอาหาร (1) ลิ มรส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa 

หลังรับประทานอาหาร น้าท่านเย่ียมชม ย่าน Clarke Quay ตั งอยู่บริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวัติยาวนาน

มาร่วม 150 ปี ใน ฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี  “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความ

หลากหลายทั งผู้คนที่ ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่ง

บันเทิงที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั งกลางวันและกลางคืน (เลือกซื อ Option ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 25 

SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องการซื อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ) 

ในกรณีไม่ล่องเรือ จะต้องนั่งรถบัส เพื่อไป MARINA BAY SAND 

ชม MARINA BAY SAND รีสอร์ทหรใูหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้อง

สูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั งอยู่ชั นที่ 57 ของโรงแรม เป็น

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขตร้อนชื นแถบเมดิ

เตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้

ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวน่ารัก ๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไป

นั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้

อากาศเย็นสบาย และมีกล่ินหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้ง

กระจายไปทั งโดม 

Cloud Forest จะมีน ้าตกจ้าลองขนาดใหญ่ พร้อม

ด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื นมากมาย 

ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ น

ลิฟต์ไปชั นบนสุด แล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั นล่างที่

เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั งอยู่บนอาคารทั ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก มีพื นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรหูรา  

รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรง

ข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน

ไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1 ,500 ตู้ อาทิ 

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร

มากมาย ส้าหรับนักช้อปปิ้งทั งหลายสามารถเลือกซื อสินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier อิสระกับการถ่ายรูป 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Show 

ที ่Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั   IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 

วนัที ่2 FREE DAY อสิระทอ่งเที่ยวตามอธัยาศัย 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

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

ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศของสงิคโปรต์ามอธัยาศยั (ไกดแ์นะนา้)  

 ถ่ายรูปคู่กับ MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้าออกทางอ่าว

มาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ 

 FORT CANNING PARK สวนป้อมปราการ แคนนิง (Fort Canning Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนิน

เขาใจกลางตัวเมืองสิงคโปร์ ที่ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่น่าสนใจทั งทางด้านประวัติศาสตร์ , ลานแสดง

ดนตรี และธรรมชาติอันร่มรื่น อยู่ติดกับ Clark Quay, พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore National 

Museum) และใกล้กับย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด (Orchard Road) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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 *** HIGHLIGHT *** เปิดประสบการใหม่กับ Sky Helix Sentosa (มีค่าบัตร) จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูง

ที่สุดของสิงคโปร์ open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึ นอย่างนุ่มนวลขึ นไปถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

ชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน ้าโดยรอบ เพลิดเพลินไปกับสายลมและบรรยากาศ พร้อม

เครื่องดื่มฟร ี

 ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะ
ถูกน้ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั งอยู่บนถนนสายนี เป็น

แห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล้าจะต้องมา

ผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็น

แหล่งช็อปปิ้งระดับ  โลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และ

โรงแรมชั นดีมากมายตั งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 

 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่เขา้และคา่รถรบัสง่) (B/-/-) 

เพิ่มทา่นละ 2,790 บาท 

 

  

 

พร้อมเขา้สูโ่ลกเหนอืจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก 

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่

เดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยู

นิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด 

เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุดของรถไฟเหาะ

รางคู่ทั งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ้าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ 

กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  

 โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวญัที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะ

คืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท้าให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว  
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 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด้าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยง

ตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน้าจากภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี ,เมลแมนและ 

กลอเลียที่คอยต้อนรบัคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญ

ที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการ

แสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก 

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ท้องถนนแห่งนี  

 โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง

เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี เท่านั น นอกจากนี ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่

กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุม

โลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่น

ที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า  

ชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียง

ก้าวเข้าสู่บันไดเล่ือนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจาก

ประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยก้าแพงน ้า ชมการ

แสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะน้าความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี ยงไฮ้ และ 

ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!! 

***สามารถเลือกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium 

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine 

Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอนัดับให้เป็นอควา

เรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้

เป็นอุโมงค์ใต้น ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มได้กว่า 45 ล้าน

ลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้า

กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ 

ภายในได้จ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

พัก IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 

วนัที ่3 CHINA TOWN-วัดพระเขี ยวแกว้-สนามบนิชางก-ีกรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น้าท่านเดินทางไปยัง CHINA TOWN ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งในสิงคโปร์ท่ีนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่นี่จะมี

ร้านค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง มีถนนอาหาร และสถานที่ส้าคัญ ๆ ทาง

ประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง  

ชมวัด พระเขี ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระเขี ยวแก้วของ

พระพุทธเจ้า วดัพระพุทธศาสนาแห่งนี สร้างสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน ที่ 1มีนาคม 

2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั งหมดราว 62 ล้านเหรียญ สิงคโปร์  (ประมาณ 1500  ล้านบาท) ชั นล่าง

เป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระ

เขี ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรม

การตกแต่งที่สวยงาม 
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กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอัธยาศัย) 

 สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี น้าทุกท่านเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

จากนั นน้าทุกท่านเที่ยวชม น ้าตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก HSBC Rain Votex ที่มีความสูงถึง 40 เมตร ที่

จะไหล่ลงมาตั งแต่ชั นบนยาวลงมาถึงชั นล่าง น ้าตกยักษ์นี ใช้น ้าหมุนเวียนถึง 50,000 ลิตร ชมสวนยักษ์ 

นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เป็นสวนที่ถูกตกแต่งอยู่ล้อมรอบเทอร์มินอล ด้วยต้นไม้สไตล์ทรอปิคอลกว่าสองพันต้น 

และยังมีเขาวงกตต้นไม้ Canopy Maze ไว้ให้ได้เดินเล่นด้วย นอกจากนี ยังมีสะพาน Canopy ที่ชั น 5 ได้เดิน

เล่นชิวๆ อิสระกับการถ่ายภาพ 

 

 

 

 

 

    

14.10 น. อ้าลาสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET 

เที่ยวบินที่ VZ621 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม... 

.................................. 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถ้วนกอ่นทา้การจอง) 

ราคาทัวร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม (ชา้ระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเกบ็คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเชค็อนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พักเดีย่ว  

18-20 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

24-26 มิถนุายน 2565 14,999 14,999 4,500 

25-27 มถินุายน 2565 14,999 14,999 4,500 

01-03 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

02-04 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

08-10 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

09-11 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

13-15 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

15-17 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

16-18 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

22-24 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

23-25 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

28-30 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

29-31 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

05-07 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

06-08 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

12-14 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

13-15 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

19-21 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

20-22 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

26-28 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

27-29 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

02-04 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 
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03-05 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

09-11 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

10-12 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

16-18 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

17-19 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

23-25 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

24-26 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

30 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

01-03 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

07-09 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

08-10 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

13-15 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

14-16 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

15-17 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

21-23 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

22-24 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

23-25 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

28-30 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

29-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

04-06 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

05-07 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

11-13 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

12-14 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

18-20 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

19-21 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

25-27 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

26-28 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 4,500 

02-04 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

03-05 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 4,500 

04-06 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

09-11 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 4,500 

11-13 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

16-18 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

17-19 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

23-25 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

24-26 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

30 ธนัวาคม 2565-01 มกราคม 2566 18,999 18,999 4,500 

31 ธนัวาคม 2565-02 มกราคม 2566 18,999 18,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตัว๋เครื่องบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ท่าน *** 

ราคาเดก็ทารก อายตุ่า้กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 
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ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบริบรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลับ 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แต่สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษสีนามบิน และธรรมเนียมเชื อเพลิง) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ นเครื่อง 7 กก. 

 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าอาหาร ดงัที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเบี ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 

 ค่าเบี ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US  

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั ง (เนื่องจากทาง

สิงคโปร์ได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะสั นในประเทศสิงคโปร์

ไม่เกิน 30 วนั) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 

 ค่าภาษนี ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรบัส้าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก้าหนด (หากเกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ท่าน) 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง  

 ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก้าหนดผู้เดินทางขั นต่้าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี  ก้าหนดให้มีผู้เดินทางขั นต่้า 30 

ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก้าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิก

การเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั งสิ น ดังนั นกรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้  

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั น ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็

ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
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ตัวออก ท้าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ น หรืออาจท้าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั น ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิม์ิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั งสิ นและเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดตามจ้านวนเงินของราคาทวัร์  

 การช้าระเงินหมายถึงการยืนยนัจ้านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   

การช้าระเงินเข้ามานั น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ้านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช้าระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ้านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ้าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงท่าน

จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่า

จ้านวนเงินมัดจ้า ทั งนี ทั งนั นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน 

 กรุณาเตรียมเงินมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท้าการจอง

ก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทวัร์เต็มจ้านวน  

 การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั งหมดนี แล้ว 

 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -

นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั งสิ น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่     ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครั ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ (แตส่ามารถเปลี่ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คื นค่า

ทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก

เดินทาง กรณแีจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ใน

กรณีนี บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
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 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั งสิ น  

 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเล่ือนวัน

เดินทางหรือคืนเงินได้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพ่ิม  

 บริการน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่าน เข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัย

ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษทัฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใดๆ ทั งสิ น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิัทฯแลว้ทางบรษิัทฯ  

จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขข้อตกลงทั งหมดนี แลว้* 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี  ...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม 

บรษิทัฯ ขอแนะนา้วา่ควรตอ้งไปทา้พาสปอรต์ใหมก่อ่นมาทา้การจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรอืเข้าเมืองต่าง ๆ ... บางท่าน

ถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท้าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท้าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรอื หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรอื หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบนัเป็นหญิงเต็มตัว ท้าจมูก ท้าตา ท้าปากใหม่ 

หรอื หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบนัเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท้าฟัน / ดัดฟัน) ก็ท้าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่ส้าคัญ เพราะฉะนั น ถ้าเกิดมีการช้ารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมที่ทาง

ราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อกีต่อไป อาทิเช่น หน้ากระดาษมีการฉกี

ขาด หรอืถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรอืช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             หรอืมีการเปียกน ้าเปียก

ฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วนัก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ ไม่มกีาร

ต่อรองใด ๆ ทั งสิ น  (อายกุารใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตั งครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / ค้าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เช่น บาง

ท่านมีไปค ้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท้าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ

ก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวนัเดินทาง

ท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึ นเหลา่นี  ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบใด ๆ ไดท้ั งสิ น ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... กอ่นซื อทวัร์ โปรดทา้ความเขา้ใจใหท้่องแทก้อ่น 
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 ขั นตอนการจอง และชา้ระคา่ทัวร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งส้าเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชา้ระเงนิคา่มดัจา้ทา่นละ 7,000.- บาท   ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรบัลูกค้ารายอื่นต่อไป  

2. ส้าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ท่ีเหลือทั งหมดก่อนตามเงื่อนไขการช้าระเงินนี  

(หากไม่ช้าระภายในเวลาที่ก้าหนด ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ยินยอมให้บริษทัฯ ท้าการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงิน

มัดจ้าได้ทนัที) 

 

- ช้าระเงินผ่านบญัชีธนาคารเท่านั น  

บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จา้กดั 

 

- บรษิัทฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่ส่วนบคุคล ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการ

ชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

- หากตอ้งการใบเสร็จในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดงันี .- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ นไป  คืนค่ามัดจ้าทั งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง  

 และ +ค่าด้าเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทวัร์ทั งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทวัร์ทั งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทวัร์ทั งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน 

 เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์ทั งหมด 
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 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้ร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ที่มอีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูส้งูอาย ุ หรอืทา่นทีม่คีวามจา้เปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ ตอ้งอยูใ่น

ความรบัผิดชอบของตัวทา่นเอง ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะส่วนบคุคลได้ 

3. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตัวกลับ โดย

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนืออ้านาจและความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั งหมด ให้ถือว่าท่านได้สละ

สิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้

ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตุ

สุดวิสัยที่เกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรตดิขดั และทรัพย์สิน

ส่วนตัวสญูหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ้านาจการควบคุมของ

บริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครื่องบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     กรณุาแจง้

พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรือกรณีทีล่กูคา้ตอ้งทา้การออก        ตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลี่ยน, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร์ ...... บริษทั เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จา้กดั 

 

รายการทัวร์.............. สิงคโปร ์3 วนั 2 คนื                 วนัเดินทาง........................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

จ้านวนผู้เดินทางทั งหมด....................................คน  (ผู้ใหญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 

จ้านวนห้องพักที่ใช้ทั งหมด.............................ห้อง  (ห้องพกัคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

ล้าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเนื อววั             ไม่ทานเนื อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสา

วิรตั 

รายละเอียดอื่น ๆ........................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชือ่..................................................ผู้จอง 

             (.......................................................)      

    

เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ ขอบคณุทกุทา่นทีใ่หเ้กยีรตใิชบ้รกิารของเรา 

 


