
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           STR05 SINGAPORE GO AROUND 3วัน2คืน 
เทีย่วชมสถานที่ไฮไลท!์ แหง่เมอืงสิงคโปร์ 

น ้าพุแห่งโชคลาภ Merlion รูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลา ต้นไม้ Garden by the bay สวนสาธารณะมีชื่อเสียง 
ล่องเรือ Bumboat ชมตึกระฟา้ของสิงคโปร์ ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park 
ไหว้สักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม และ ชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางง ี

 อิ่มอร่อย! กับเมนูดงัสิงคโปร์ ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ เมนูบักกดุเตต๋้นต ารับ 
OPTIONAL TOUR เช็คอิน “เซ็นโตซ่า” ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE  

เดินทางโดยสายการบนิ SCOOT (TR)   
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 กก. / CARRY ON 7 กก. 

 

 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยาน
นานาชาติชางงี  TR609  BKK-SIN  09.30-12.55 
ซันเทค ซิตี้ - น ้าพุแห่งโชคลาภ – Merlion – Garden by 
the bay - Bumboat                                                                                                              

   
YWCA Fort Canning 4* หรือ

ระดับใกล้เคยีงกนั   

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

YWCA Fort Canning 4* หรือ
ระดับใกล้เคยีงกนั   

3 

อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park - วัด Kwan Imm Thong 
Hood Cho Temple - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี –THE 
JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    
TR610 SIN-BKK  16.00-17.30 

    



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:   TR609 BKK-SIN   09.30-12.55 
RETURN:    TR610 SIN-BKK   16.00-17.30 

 

 

06.30 น . พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ 
SCOOT (TR) โดยมเีจ้าหนา้ที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมี
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดนิทาง  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิ SCOOT (TR) เที่ยวบินที่ TR609 
12.55 น . เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธกีารทางศุลกากร 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือรับประทานอาหารเทีย่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)  เมนู ข้าวมันไก่ BOON 
TONG KEE เมนูชื่อดังของสิงคโปร์ที่ใครมาที่นี้ต้องลิ้มลอง
ความอร่อย เป็นร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ 
ข้าวมันไก่ของบุญตงกี่ใช้ไก่คัดพิเศษ นึ่งทานพร้อมกับข้าวมนัที่
หอมหวล และน ้าจ้ิมสูตรเด็ด ร้านบุญตงกี่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1979 จากรถเข็นขายข้าวมันไก่ในย่านไชน่าทาวน์ของประเทศ
สิงค์โปร์แต่ด้วยรสชาติของข้าวมันไก่ที่อร่อยไม่เหมือนใคร และ
บริการชั้นเยี่ยมท าให้กระจายสาขามากมายในสิงคโปร์ ถือเป็น
เมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้) ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่า
กันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็น
รูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทัง้ 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งข้ึนอยู่ตรงกลาง
ของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพกับ Merlion 
สิงห์โตทะเลพ่นน ้า สัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับชาวสิงคโปร์ รูปปั้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี่คือสิงคโปร์ 
เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมทีน่กัทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มกัจะชอบแวะมาถา่ยรูปโดยโพสต์ท่าทางต่างๆ เช่น ท่าอ้าปากรับน า้จาก
สิงโต ถือเป็นท่ายอดฮิตองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเลยทีเดียว  
 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

31 มนีาคม – 02 เมษายน 2566 15,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี  
ราคา 4,800 บาท) 

5,500 

20  

06-08 เมษายน 2566 15,888 20  

06-08 พฤษภาคม 2566 15,888 20  

13-15 พฤษภาคม 2566 15,888 20  

20-22 พฤษภาคม 2566 15,888 20  

10-12 มถิุนายน 2566 15,888 20  

15-17 กรกฎาคม 2566 14,888 20  

22-24 กรกฎาคม 256 15,888 20  

23-25 กันยายน 2566 15,888 20  

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 15,888 20  

06-08 ตุลาคม 2566 16,888 20  

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี - ซันเทค ซิตี ้- น ้าพุแห่งโชคลาภ – Merlion –  
                     Garden by the bay - Bumboat                                                                                                          อาหารเที่ยง, เยน็                                                                               
                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางชมความสวยงามของต้นไม้ที่ Garden by the bay  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง มีทั้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 
2,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมี
กลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay 
East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden  ค่าเข้าชม Gardens by 
the Bay มีส่วนทีเ่ข้าชมไดฟ้รี และ ส่วนทีต่้องเสียคา่เข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) 
ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)  เมนูบักกุดเต๋ต้ต ารับที่ Song Fa Bak Kut The ลิ้มรสบักกุดเต๋ ต้น

ต ารับที่เปิดมานานกว่า 50 ปี และการันตีดว้ยมชิลินไกด์ ชิมเมนูยอดฮิตกระดูกหมตู้มน า้ซุปสมนุไพรหอมกลมกลอ่ม เผ็ด
ข้ึนจมูกด้วยพริกไทย เสิร์ฟมากันแบบน ้าซุปใสๆ ซดคล่องคอ 
จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญ
ชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์อย่าง
แท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลท์ของ
สิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น ้า เช่น เมอร์ไลอ้อน, 
สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็น
ต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน  
ที่พัก : YWCA Fort Canning 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  
 
 
 

 
 
 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

OPTION TOUR PACKAGE UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE  
อัตราค่าบริการ ค่าบัตร UNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE 
ราคาเร่ิมต้น ผู้ใหญ่ 2,800 บาท / เด็ก อายุ 3-12 ปี 2,200 บาท / ต ่ากว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้งก่อนเดินทาง 
 เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ ยมที่ 
Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็น
โตซ่า” (Sentosa) เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความ
แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่
เต็มไปด้วย เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์
เร่ืองโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal 
Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่ เราจะได้สนุกไป
เคร่ืองเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจาก
ค่าย Universal Studios ไม่ ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The 
Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรือ
อย่ าง  จู ราสสิคปาร์ค  (Jurassic Park) โดยปัจจุบัน
แบ่งเป็น 6 โซนด้วยกัน โซนที่ 1 Hollywood เดินเล่นไป
ตาม Walk of Fame บนถนน Hollywood Boulevard 
และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เร่ืองโปรดของท่าน โซน
ที่  2 New York เดินสัม ผัสกับความ รู้สึกของเมือง
นิวยอร์คเหมือนในภาพยนตร์ โซนที่ 3 Sci-Fi City  ส ารวจ
มหานครแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความแอคชั่นแห่งนี้ ซ่ึง
เป็นที่ตั้งของเคร่ืองเล่นที่ท าให้อะดรีนาลีนของทุกท่าน
หลั่ง มาในธีมภาพยนตร์  TRANSFORMERS โซนที่  4 
Ancient Egypt อียิปต์โบราณ ย้อนเวลากลับไปในอียิปต์
ช่วงทศวรรษ 1920 และส ารวจเสาโอเบลิสก์โบราณ และ 
ปริศนาของสฟิงซ์ และเคร่ืองเล่นอีกมากมาย โซนที่ 5 

The Lost World โลกที่สาบสูญ เดินเล่นไปกับธีมไดโน
เสาร์ใน Jurassic Park และชมการแสดงผาดโผนที่ท้า
ทายในการแสดงทางน ้าที่น่าต่ืนเต้นของ 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* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  

 
 
 

 

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



 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 
จากนั้นน าทุกท่านไปเช็คอนิที ่อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง มีบรรยากาศเย็น
และร่มร่ืนมากๆ ถือเป็นแลนมาร์คมหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและยังเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิป ที่นักท่องเที่ยว
มักจะมาถ่ายรูปบริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ท าให้เป็นจุดเช็คอินที่ส าคัญอีกที่เลยทีเดียว แวะสักการะเจ้าแม่
กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมาก
ในเร่ืองของความศักด์ิสิทธิ์ เช่ือกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเร่ืองงาน และเร่ืองเรียน ผู้คนจึงพากัน
มากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี 
ปร ะ เทศสิ งค โป ร์  เ พ่ื อ เดิ นทางกลับสู่
กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE 
JEWEL CHANGI  น ้าตกในตึกที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิด
จากความร่วมมือของ Changi Airport 
Group และ  Capital Land Mall Asia โดย
วางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่ง
การบิน การช้อปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม
ล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดนิ 
5 ช้ัน และชั้นใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตก
ยักษ์ (Rain Vortex)  สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง อิสระให้
ท่านช้อปป้ิงและเดินชม THE JEWEL CHANGI ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

16.00 น.       น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิ  SCOOT (TR) เที่ยวบนิที่ TR610 
17.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 
 
 

วันทีส่าม     อุโมงค์ตน้ไม้ Fort Canning Park - วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - ท่าอากาศยานนานาชาตชิางงี –  
                   THE JEWEL CHANGI – ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ                                                                   อาหาร เชา้ 
                                                                                                                



► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ที่ระบุข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ) 
หรือ International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
3.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่ เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์  ทางบริษัทจัดท าให้  
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
1. แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►รายชื่อวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้มี ดังนี้  
1. CanSinoBIO/Convidecia หรือ Janssen/J&J vaccine จ านวน 1 เข็ม หรือ 
2. AstraZeneca, Covaxin, Moderna, Spikevax, Covishield, Novavax, Covovax, Nuvaxovid, 

Pfizer/BioNTech/COMIRNATY, Sinopharm หรือ Sinovac สามารถฉดีสูตรผสมหรอืไขวไ้ด ้จ านวน 2 เขม็  
>> ต้องฉีดวัคซีนตามรายการอยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทางเท่านัน้  

 >> ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน
 เดินทาง  และเดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึ้นไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

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


อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได้ และตอ้งเดนิทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้) 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที่เขา้พักห้องโรงแรม ไมม่ีห้องTRP(3ทา่น) อาจจ าเปน็ต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ตา่งๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกล้เคยีง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่
บริษัทท าไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่

โรงแรม เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  



7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากับเทา่นัน้ 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


