
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           STR04 JOURNEY TO SINGAPORE 3วัน2คืน 
เชค็อินสถานทีสุ่ดฮติ!! แห่งเมืองสิงคโปร ์

ชมไฮไลท์ ตน้ไม้ Garden by the bay สวนสาธารณะมีชื่อเสียง ล่องเรือ Bumboat ชมตึกระฟ�าของสิงคโปร์ 
เที่ยวชม อ่าวมารีน่าเบย์ แซนด์ และ Merlion รูปป�้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา อุโมงค์ตน้ไม ้Fort Canning Park  

เดินเล่นย่าน China Town และ ชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางง ี
 อิ่มอร่อย! กับเมนูดงัสิงคโปร์ ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ เมนูบักกดุเตต๋้นตํารับ 

OPTIONAL TOUR เช็คอิน “เซ็นโตซ่า” ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE  

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)   
นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 กก. / CARRY ON 7 กก. 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยาน
นานาชาติชางงี  TR607  BKK-SIN  11-55-15.25  

 เปลีย่นแปลงไฟลท์เวลาขาไป TR625 BKK-SIN 10.50-14.15 
- Garden by the bay – Bumboat – อ่าวมารีนา่เบย์ 
แซนด์                                                                                                                          

   
YWCA Fort Canning 4* หรือ

ระดับใกล้เคียงกนั   

2 
อสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE 
สุดคุม้!!!     

YWCA Fort Canning 4* หรือ

ระดับใกล้เคียงกนั   

3 

อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park - Merlion สิงโตทะเลพ่น
นํ้า - ย่าน China town - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี –
THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
TR616 SIN-BKK 17.30-19.00        

    



 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:   TR607 BKK-SIN   11-55-15.25 ยกเลกิไฟลท์บิน  
RETURN:    TR616 SIN-BKK   17.30-19.00 
 
**หมายเหตุ:   
1.) เปลี่ยนแปลงไฟลท์เวลาขาไปทั้งหมดเป�น TR625 BKK-SIN 10.50-14.15 
2.) เนือ่งจากสภาพอากาศและฤดูกาล ไฟลท์ขากลับมกีารเปลี่ยนแปลงบางพีเรียด  TR610 SIN-BKK   16.00-17.30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
SCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง  

10.50 น. นําทา่นเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT (TR) เที่ยวบินที่ TR607 
 เปลีย่นแปลงไฟลท์เวลาขาไปทัง้หมดเป�น TR625 BKK-SIN 10.50-14.15 นัดหมายเวลา 08.00 
14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

30 มนีาคม – 01 เมษายน 2566 15,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ป� 
ราคา 4,800 บาท) 

5,500 

20 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลับ 

07-09 เมษายน 2566 15,888 20 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลับ 

12-14 เมษายน 2566 19,888 20  

22-24 เมษายน 2566 15,888 20 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลับ 

28-30 เมษายน 2566 16,888 20  

27-29 พฤษภาคม 2566 15,888 20 เปลี่ยนแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลับ 

24-26 มถินุายน 2566 14,888 20  

08-10 กรกฎาคม 2566 15,888 20  

26-28 สิงหาคม 2566 15,888 20  

02-04 กนัยายน 2566 15,888 20  

16-18 กนัยายน 2566 15,888 20  

07-09 ตุลาคม 2566 15,888 20  

14-16 ตุลาคม 2566 15,888 20  

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี - Garden by the bay – Bumboat –  
      อ่าวมารีนา่เบย์ แซนด์                                                                                                                          อาหาร เย็น                                                                               
                                                                                                                    



 
 นําท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทาง ชมความสวยงามของต้นไม้ที่ Garden by the bay  เป�นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่และมีช่ือเสียงมากทีสุ่ดของประเทศสิงคโปร์ เป�นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่น
หลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาป�ตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ทกุมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยูบ่น
ดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากนํ้าทะเล มีการทําโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป�น 3 ส่วนดังนี้ Bay South 
Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดจะเป�น Bay South Garden  ค่าเข้าชม 
Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป�นโดม 2 โดม 
(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป�าเมฆ (Cloud Forest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)  เมนูบักกุดเต๋ต้ตํารับที่ Song Fa Bak Kut The ลิ้มรสบักกุดเต๋ ต้น
ตํารับที่เป�ดมานานกว่า 50 ป� และการันตีด้วยมชิลินไกด์ ชิมเมนูยอดฮิตกระดูกหมตู้มนํา้ซุปสมนุไพรหอมกลมกลอ่ม เผ็ด
ข้ึนจมูกด้วยพริกไทย เสิร์ฟมากันแบบนํ้าซุปใสๆ ซดคล่องคอ 
จากนั้นนําท่านเป�ดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์
อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป�นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชม
สถานที่ไฮไลท์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่นํ้า เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคาร
รูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป�นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน จากนั้นนําท่านสู่ แลนด์มาร์คสําคัญบริเวณ
อ่าวมารีน่าเบย์ แซนด์ จะมีการแสดงแสงสีเสียงและนํ้าพุที่ใหญ่ที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพ้ืนที่ด้านในประกอบ
ไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่
เป�นสระว่ายนํ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป�นสระว่ายนํ้ากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และต้ังอยู่สูง
ที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ต้ังอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์  

 

ที่พัก : YWCA Fort Canning 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อม ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  

 

 

 

 



 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

OPTION TOUR PACKAGE UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE  
อัตราค่าบริการ ค่าบัตร UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE 

ราคาเร่ิมต้น ผู้ใหญ่ 2,800 บาท / เด็ก อายุ 3-12 ป� 2,200 บาท / ตํ่ากว่า 3 ป� ไม่เสียค่าเข้า 

ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ังก่อนเดินทาง 
 เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเป�่ ยมที่ 

Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็น

โตซ่า” (Sentosa) เป�นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความ

แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป�นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่

เต็มไปด้วย เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์

เร่ืองโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal 

Studios Singapore  เป�นสวนสนุกที่ เราจะได้สนุกไป

เคร่ืองเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจาก

ค่าย Universal Studios ไม่ ว่าจะเป�น มินเนี่ยน (The 

Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรือ

อ ย่า ง  จูรา สสิคปาร์ค  (Jurassic Park) โดยป�จจุ บัน

แบ่งเป�น 6 โซนด้วยกัน โซนที่ 1 Hollywood เดินเล่นไป

ตาม Walk of Fame บนถนน Hollywood Boulevard 

และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เร่ืองโปรดของท่าน โซน

ที่  2 New York เ ดิน สัม ผัสกับความ รู้ สึกของเมือง

นิวยอร์คเหมือนในภาพยนตร์ โซนที่ 3 Sci-Fi City  สํารวจ

มหานครแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความแอคช่ันแห่งนี้ ซ่ึง

เป�นที่ต้ังของเคร่ืองเล่นที่ทําให้อะดรีนาลีนของทุกท่าน

หลั่ง มาในธีมภาพยนตร์  TRANSFORMERS โซนที่  4 

Ancient Egypt อียิปต์โบราณ ย้อนเวลากลับไปในอียิปต์

ช่วงทศวรรษ 1920 และสํารวจเสาโอเบลิสก์โบราณ และ 

ปริศนาของสฟ�งซ์ และเคร่ืองเล่นอีกมากมาย โซนที่ 5 

The Lost World โลกที่สาบสูญ เดินเล่นไปกับธีมไดโน

เสาร์ใน Jurassic Park และชมการแสดงผาดโผนที่ท้า

ทายในการแสดงทางนํ้าที่น่าต่ืนเต้นของ Water World 

โซนที่ 6 Far Far Away เดินเข้าสู่อาณาจักรเทพนิยาย

แห่ง Far Far Away ที่มีปราสาทใหญ่แสนสวย ตัวละคร

ดัง ยักษ์เขียว และเพ่ือนของเขา ลาพูดได้ ของการ์ตูน

ดังที่ใครๆก็รู้จัก เชร็ค Shrek นั้นเอง  

  อิระอาหารเที่ยงและเยน็ตามอธัยาศัย 

ที่พัก : YWCA Fort Canning 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั   

                     (ช่ือโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  

 

วันทีส่อง      อิสระทอ่งเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!                           อาหาร เช้า
                                                                                                                 



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

จากนั้นนําทุกท่านไปเช็คอินที่ อุ โมงค์ต้นไม้  Fort 
Canning Park ต้ังอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมอืง มี
บรรยากาศเย็นและร่มร่ืนมากๆ ถือเป�นแลนมาร์ค
มหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและยังเป�น
จุดถ่ายรูปสุดฮิป  ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูป
บริเวณบันไดทางข้ึนอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ทําให้เป�นจุด
เช็คอินที่สําคัญอีกที่เลยทเีดียว พาทกุทา่นถา่ยภาพกบั 
Merlion สิงห์โตทะเลพ่นนํ้ า  สัญลักษณ์ที่ สํ า คัญ
สําหรับชาวสิงคโปร์ รูปป�้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้ว
รู้ทันที่ ว่าที่นี่คือสิงคโปร์ เป�นจุดเช็คอินยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบแวะมาถ่ายรูปโดย
โพสต์ท่าทางต่างๆ เช่น ท่าอ้าปากรับนํ้าจากสิงโต ถือเป�นทา่ยอดฮิตองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเลยทีเดียว แวะถา่ยภาพ 
ย่าน China town ซ่ึงเคยเป�นถิ่นที่อยู่ของชาวจีนที่อพยพมายังสิงคโปร์ ป�จจุบันได้กลายเป�นย่านที่ผสมผสานความเกา่
และความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห์ โดยมีทั้งวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หากมเีวลาแนะนาํให้ทา่น 
เดินไปชมวัดช่ือดัง วัดเข้ียวแก้ว  Buddha Tooth Relic Temple & Museum ที่เป�นมรดกทางประวัติศาสตร์ โดย
ออกแบบภายในอย่างงดงามและจัดแสดงงานพุทธศิลป� พร้อมทั้งบอกเล่าเร่ืองราวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์โดยมีอายยุาวนานหลายพันป� และยังมีร้านขายยาแผนโบราณ และบาร์และร้านแนวไลฟ�สไตลท์ีก่ําลังเป�นที่
นิยมยุคป�จจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)  เมน ูข้าวมันไก่ BOON TONG KEE เมนูช่ือดัง
ของสิงคโปร์ที่ใครมาที่นี้ต้องลิ้มลองความอร่อย เป�นร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ 
ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ ข้าวมันไก่ของบุญตงกี่ใช้ไก่คัดพิเศษ นึ่งทานพร้อมกับข้าวมันที่
หอมหวล และนํ้าจ้ิมสูตรเด็ด ร้านบุญตงกี่ได้ก่อต้ังข้ึนในป� ค.ศ.1979 จากรถเข็น
ขายข้าวมันไก่ในย่านไชน่าทาวน์ของประเทศสิงค์โปร์แต่ด้วยรสชาติของข้าวมันไก่
ที่อร่อยไม่เหมือนใคร และบริการช้ันเย่ียมทําให้กระจาย
สาขามากมายในสิงคโปร์ ถือเป�นเมนูข้ึนช่ือที่ไม่ควร
พลาดเมื่อเดินทางมาถึง  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศ

สิงคโปร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่าน

สามารถชม THE JEWEL CHANGI  นํ้าตกในตึกที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจาก

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง  Changi Airport Group แ ล ะ 

Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป�น

ทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป�้ ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาป�ตยกรรมลํ้าสมัยถูก

วันทีส่าม     อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park - Merlion สิงโตทะเลพ่นนํา้ - ย่าน China town - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี –  
                   THE JEWEL CHANGI – ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ                                                        อาหาร เช้า,เที่ยง 
                                                                                                                



ออกแบบมาให้เป�นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป�นช้ันเหนือพ้ืนดิน 5 ช้ัน และ

ช้ันใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเช่ือมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยนํ้าตกยักษ์ 

(Rain Vortex)  สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนํ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนํ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง อิสระให้ท่านช้

อปป�้ งและเดินชม THE JEWEL CHANGI ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

17.30 น.       นําทา่นเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  SCOOT (TR) เที่ยวบนิที่ TR616  

19.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************* 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ข้ึนอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเป�นหลักสําคัญ 

 
► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป�องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ที่ระบุข้อมูลต่างๆเป�นภาษาอังกฤษ) 

หรือ International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 

3.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่ เกิน  72 ช่ัวโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์  ทางบริษัทจัดทําให้  

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
1. แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►รายช่ือวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้มี ดังนี ้ 

1. CanSinoBIO/Convidecia หรือ Janssen/J&J vaccine จาํนวน 1 เข็ม หรือ 

2. AstraZeneca, Covaxin, Moderna, Spikevax, Covishield, Novavax, Covovax, Nuvaxovid, 

Pfizer/BioNTech/COMIRNATY, Sinopharm หรือ Sinovac สามารถฉดีสูตรผสมหรอืไขวไ้ด ้จาํนวน 2 เขม็  

>> ต้องฉีดวัคซีนตามรายการอยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดินทางเท่านัน้  

 >> ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 12 ป� ได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน

 เดินทาง  และเดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 15 ทา่นข้ึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้องชําระค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเทา่นั้น 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟ�นด์เป�นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป�น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไมม่ีห้องTRP(3ทา่น) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกล้เคียง

แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�าสายการบิน SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่
บริษัททาํไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากดัทีม่กีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าพนกังานยกกระเป�าที่
โรงแรม เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ท่าน สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทาํการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่านํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสาํหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดินทาง มิฉะนัน้ 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่งหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสทิธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกาํกับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกู

ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
 

 

 


