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เดนิทางแบบพเิศษ ทอ่งเทีย่วแบบพเิศษ เพราะคณุคอืคนพเิศษ  

SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบนิระดบัโลก 
 รวมคา่บตัร เขา้ชมท ัง้ 2 โดมที ่Garden by The Bay 

 รวมคา่บตัร  ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  
 ชมโชวน์ า้พุ แสง ส ีเสยีง “Wonderful Light” สดุอลงัการทีอ่า่วมารนีา่ เบย ์แซนด ์
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 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ฟรเีดยต์ามใจคณุเลอืก   

 เลอืกพกัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard หรอื Marina Bay Sand Hotel 

 กรุป๊เล็กเดนิทางสะดวก เร ิม่ต ัง้แต ่4 ทา่น 

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 

 พเิศษ ! ลิม้รส อาหารซฟีู้ ดรา้นดงั Jumbo Seafood               

วนัแรก  กรงุเทพฯ - CITY TOUR – น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY (รวมคา่เขา้ 

2 โดม) – Marina Bay Sand + ชมโชว ์Wonder Full            (-/-/D) 

ส าหรบัสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์

แอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 973  

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้น า

ท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจดัผงัเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทึง่     
จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่  

ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็น

จดุชมววิรมิแมน่ ้ำสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภำของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวม

ของศิลปะ ดนตรี กำรเตน้ร ำ กำรแสดงตลก ผ่านชม “Elephant 

Statue” รูปปั้นชำ้งส ำรดิเป็นของขวัญจำกพระจุลจอมเกลำ้ ร.5 ของ

ไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรำ้งควำมสัมพันธไมตรกีับประเทศ

สงิคโปร์เมือ่ครัง้ที่พระองค์เสด็จมำเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น ำท่ำน 

ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนี้หันหนำ้

ออกทำงอำ่วมำรน่ิำ มทีัศนียภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดด

เด่นดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรยีน น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of 

wealth แห่งเมอืงสงิคโปร์ตัง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มำจำกค ำในภำษำจีน 

แปลวำ่ควำมส ำเร็จชิน้ใหม ่หมูต่กึซันเทค สรำ้งขึน้โดยนักธรุกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำร

พำณชิยข์นำดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วำ่ถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพุ และไดส้ัมผัส

น ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี 

จากน ัน้น าทา่นสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้ำ่นไดช้มกำรจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกำะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้ำนำพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลำง

กำรพัฒนำอยำ่งต่อเนื่องแห่งชำตขิอง Marina Bay บรหิำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตสิงิคโปร ์

นอกจำกนีย้งัมทีำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวำมสงูเขำ้ดว้ยกัน มไีวส้ ำหรับใหผู้ท้ีม่ำ

เยอืนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอัน

งดงำมของอำ่วและสวนโดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD+) 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ ี

ชือ่วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sands

เป็นลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 
 

 

20.20 น. – 21.00 น. อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ 

มำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวำ่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์

คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ข ึน้ลฟิตฟ์รสี าหรบัทา่นทีพ่กั 

Marina Bay Sand ) 

**ส าหรบัทา่นทีพ่กั Grand Central ข าระคา่บตัรเพิม่ 23 SGD   

 

 

 

 

 

 
 

 

เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรือตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์ สกำย พำร์คนี้ถอืวำ่เป็นสวน

ลอยฟ้ำขนำดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกวำ่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำทีม่ี

ควำมสงู200 ม. บนสวนไดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งสวยงำม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 

รวมคา่เขา้ชม 2 โดมแลว้  

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ำกเขค

รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปำลม์

ขวดมำกมำยใหเ้รำไดถ้ำ่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ำรักๆ ให ้

เรำดอูกีดว้ย เหมำะแกก่ำรไปน่ังอำ่นหนังสอื น่ังเลน่

ชลิๆ เพรำะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ำกำศเย็น

สบำย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจำยไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้ำตกจ ำลองขนำดใหญ ่พรอ้ม

ดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่ำดบิชืน้มำกมำย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทำงเดนิ โดยเรำจะเดนิขึน้ลฟิต์

ไปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมำจนถงึชัน้ลำ่งทีเ่ป็นป่ำ

หมอกสวยงำมมำก 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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650 ตน้ มรีำ้นอำหำรทีห่รูหรำ รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ คำสโิน” 

ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอำคำรอันโออ่ำ่หรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกับตัวโรงแรม จัดวำ่เป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม

กำรพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสำมำรถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมี

โตะ๊พนันมำกกวำ่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมำกกวำ่ 1,500 ตู ้อำท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บำ

คำร่ำ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภำยในยังมีรำ้นคำ้ปลีกและภัตตำคำรมำกมำย 

ส ำหรับนักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ำกมำย อำท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กัตามราคาทีท่า่นเลอืก  

Grand Central 4* ยา่นออรช์ารด์ 

 

  
หรอื 

Marina Bay Sand Hotel 6* 

 

   
 

วนัทีส่อง UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้)        (B/-/D) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้น าทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

              อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้//ไม่

เขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 

 

 

 

 
 
 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้่ำนไดพ้บกับกำรแสดงสดุตระกำรตำและควำมสุข สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบกำรณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉำกควำมสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่
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แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพำะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทัง้หวำดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับควำมสงู 42.5 เมตรโดยจ ำลองจำกซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตำร ์

กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ลน่สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเป็นฝ่ำยมนุษย ์ หรือฝ่ำยวำยรำ้ยไซลอน ก่อนลงมือฟำดฟัน

บนอำกำศอยำ่งหวำดเสยีวของแตล่ะฝ่ำย 

โซนอยีปิตโ์บรำณพบกับเครือ่งเล่นเขย่ำขวัญทีม่ี

ควำมเร็วสงู  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวญิญำณ

มัมมีจ่ะคบืคลำนในท่ำมกลำงควำมมดื  มำท ำให ้

คณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปำรค์ที่

พำยอ้นอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด ำบรรพ์หำกใคร

ล่วงล ้ำเขำ้เขตหวงหำ้ม ไดโนเสำรจ์ะโผล่มำหำ

คุณทันที เท่ำนั้นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับกำร

แสดงโชวผ์ำดโผนเสีย่งตำยของเหล่ำสตันทไ์ดท้ี ่

วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกัสกำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรล่องเรอืชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์

กำรต์นูเรือ่งมำดำกสักำร ์อำทเิชน่ อเล็กซ,์มำรต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขำ้สูป่่ำทบึแหง่นี้

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจ ำลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิำ และตืน่ตำไปกบับรรยำกำศ

แหง่กำรสรำ้งภำพยนตรก์ำรแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คำเมร่ำ! แอคชัน่!สรำ้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละกำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบรติีท้ีจ่ะมำยนืปรำกฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปรำสำท ฟำร ์ฟำร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภำพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมำกอ่น นอกจำกทีน่ีเ้ทำ่นัน้ นอกจำกนีย้งัมมีมุ ลดควำมหฤหรรษ์

มำทีก่จิกรรมเบำๆเอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรำ้นอำหำร บำร ์คลับทีร่อเสริฟ์อำหำรและเครือ่งดืม่จำกทัว่ทกุ

มมุโลกรวมถงึรำ้นชอ้ปป้ิง รำ้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทำงเฟสทฟีวอลค์ ถนนสำยทีโ่ดด

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซำ่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินแหง่แรกของประเทศลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินแหง่แรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 3333  SSGGDD  หรอื หรอื 850850  บาท / ทา่นบาท / ทา่น  ))    

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Jumbo Seafood รา้นซฟีู้ ดชือ่ดงัของสงิคโปร ์

 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กัตามราคาทีท่า่นเลอืก  

Grand Central 4* ยา่นออรช์ารด์ 

หรอื 
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Marina Bay Sand Hotel 6*  
 

วนัทีส่าม Free Day - กรงุเทพฯ     (B/-/-)      

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

  **ส าหรบัทา่นทีพ่กัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard 
  สามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจทีถ่นนออรช์ารด์หรอืลงเลน่สระวา่ยน า้ภายในโรงแรม 

 

 

   

 

**ส าหรบัทา่นทีพ่กั Marina Bay Sand Hotel 

สามรถเลน่สวนน า้และชมววิสงิคโปรไ์ดท้ี ่ช ัน้ 57 หรอื เลน่คาสโินและช็อปป้ิงของแบรนดเ์นม

ภายในโรงแรม 

 
 

 

********************************************************** 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

17.30 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ982 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

19.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************************************** 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.45 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
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หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

รำคำตำมตำรำงเป็นรำคำเริม่ตน้ Base on Deluxe room อำจมกีำรปรับ
รำคำ หำกไมส่ำมำรถจองหอ้ง Deluxe room ได ้

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น หอ้ง TWN / TRP 

โปรแกรมออกเดนิทางไดท้กุวนั 4 ทา่นขึน้ไป 
 

 4 ทา่น 
เร ิม่ตน้ที ่

6 ทา่น 
เร ิม่ตน้ที ่

8 ทา่น 
เร ิม่ตน้ที ่

10 ทา่น 
เร ิม่ตน้ที ่

พกัเดีย่ว
ช าระเพิม่ 

พกัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard 
GRAND CENTRAL หรอื

เทยีบเทา่ 

**Weekday** 
28,999.- 26,555.- 25,999.- 24,555.- 5,500.- พกัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard 

GRAND CENTRAL หรอื

เทยีบเทา่ 

**Weekend** 

พกั Marina Bay Sand  
Deluxe room 
**Weekday 

37,999.- 34,999.- 34,555.- 33,555.- 15,900.- 

พกั Marina Bay Sand 
Deluxe room 
**Weekend 

38,999.- 35,999.- 35,555.- 34,555.- 16,900.- 

 
 

**** ขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากเดนิทางตรงชว่งเทศกาล หรอืใกลว้นัเดนิทางมากกวา่ 10 วนั  
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาต ัว๋ Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากช าระเงนิแลว้ เนือ่งจากการ
ซือ้บตัรเป็นการลอ๊คราคาต ัว๋กอ่นเดนิทาง บางคร ัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 

SGD หรอื 1,000 บาท บางคร ัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 
SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มีเตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 
เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 12,000 บาท (ส าหรบั 4* ยา่น Orchard) 
เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 18,000 บาท (ส าหรบั Marina bay sand) 
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สง่หนา้พาสปอรต์ส าหรบัจองต ัว๋และหอ้งพกัทนัทหีลงัท าการจอง  
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

 
คณะกรุป้เล็กตอ้งจองต ัว๋เดีย่ว ดงัน ัน้ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

หากยกเลกิขอยดึเงนิทีช่ าระมาแลว้ท ัง้หมดครบั 

 
****ไมม่หีวัหนำ้ทัวร ์ ไกดท์อ้งถิน่พดูไทยดแูลคณะตลอดกำรเดนิทำง**** 

 

 

อตัรานีร้วม   

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบนิ SQ 

 คำ่รถตูร้ถหรอืมนิบิสัปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ทีพ่ัก 2 คนื คำ่ทีพ่กั  // พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น  
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้

ระหวำ่งวันเดนิทำงเทำ่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วนั   
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนยีมส ำหรับผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ 
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ธรรมเนยีมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรดี โทรศัพท ์ คำ่มนิบิำร ์ฯลฯ  
 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%   

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วีันก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันทีจ่ะออกเดนิทำง 
 ตอ้งมหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจำกตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด 

 

4. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิัยจนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของ
หัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสิัยบำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ เนื่องจำกรำยกำร
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ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศ
ไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำร
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทำ่น กำรไมรั่บประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอ
หักคำ่บรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่
ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

กำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำ

รำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

 


