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คนื เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  
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เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY”  | สนกุเต็มวนักบัยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ (ไม่

รวมค่าเขา้) | ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ถนนออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ และ บกักุด้เต๋ รา้น 

Song Fa สตูรสงิคโปร ์| พกัดี โรงแรมระดบั 3 ดาว* FREE WIFI  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)–สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) - 
GARDEN BY THE BAY– วัดเจา้แม่กวนอิม – ยา่น Clarke Quay -  มารีน่า เบย ์แซนด ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

เร่ิมต้นเพียง 12,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)–สงิคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) - GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แม่กวนอิม – 
ย่าน Clarke Quay -  มารนี่า เบย ์แซนด ์

วนัที่ 2.  Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวนั 
              Option 2 : เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore 
วนัที่ 3.  อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น  า้พแุห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน ์– ชมวดัพระเขีย้ว

แกว้ – ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอย - ชอ้ปป้ิงที่ถนนออรช์ารด์ – สงิคโปร(์สนามบินซางฮี)–
กรุงเทพฯ(สนามบิสวุรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.45 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหมล่า่สดุบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAYอิสระใหท้่าน
ไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้ังมีทางเดิน
ลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree คูท่ี่มีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟตส์  าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท) 
น าท่านเดินทางสู ่วดัเจา้แม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากทั้ง
ชาวสิงคโปรแ์ละนกัท่องเท่ียวนบัถือวา่ศกัดิสิ์ทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัดิสิ์ทธ์ิในองคเ์จา้แมก่วนอิมนัน้  มาจากคน
ท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ี
อพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร ์เพ่ือสกัการะเจา้แมก่วนอิม และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรบัพบปะ พดูคยุ 
ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่
ปาฏิหาริยอ์ย่างย่ิงท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมแห่งนีก้ลบัไมไ่ดร้บัความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นั้น
เลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัดิสิ์ทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น  า้สิงคโปร ์มีประวตัิยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน

ฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลารก์คีย์” ก็ยังเต็มไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ี
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคา้ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรั บ
นกัท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน (ไมร่วมคา่ลอ่งเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 650 บาท) 
จากนัน้อิสระ “มารีน่า เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก
และหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่
ขึน้ลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย 
พารค์นีถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอย
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ฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ 
มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุก รูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญ
มากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก
และภตัตาคารมากมาย ส  าหรบันักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซือ้สินคา้ย่ีหอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 
Show การแสดงนี ้จัดขึน้ท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina (งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง) 

ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทยีบเท่า   

วันที2่ 
Option 1 : Free Day อิสระเทีย่วเตม็วัน 
Option 2 : เลือกซือ้ทวัรเ์สริม Universal Studios Singapore 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 Universal Studio of Singapore  

***Optional บตัรผูใ้หญ่/เดก็ ท่านละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป-กลบั(นั่งไดส้งูสดุ 10 ท่าน)ไม่มีมคัคเุทศกแ์ละ
หวัหนา้ทวัรใ์หบ้ริการ [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีจองก่อนเดินทางเท่านัน้]*** 
Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เลน่ก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยูนิ
เวอรแ์ซล สตดูิโอ สิงคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุม่ของทะเลสาบมีรีสอร์
ทหอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 
ชั่วโมง ตัง้อยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower 
1) พบกบัเครื่องเล่นใหม่ ล่าสดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบรุุษ เชรค็และเจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรือผจญภยัชมสตัวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เรื่อง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อ
ดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเตน้ประทบัใจไมรู่ล้ืมมบตัิของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัมี่ 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแห่งความ บันเทิง
ของจกัรวาลอย่างแทจ้ริง 
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มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยูนิเวอรแ์ซลและในส่วนของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถเขา้เสี่ยงโชคในคาสิโน 
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใช้การลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดดูนักท่องเท่ียวให้มาเขา้ชมความ
อลงัการระดบัชาติท่ีไดร้บัอนญุาตจากรฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระกับเกมสต์่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อต
แมชชีน แบลค็เจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้ง
แสดงพาสปอรต์และห้ามมีอายุต  ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรีใส่ชุด
สภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ)หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ีระลกึ
หลงัจากความสนกุสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดินเลน่ใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว)*** 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทยีบเท่า   

วันที3่ 

อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น ้าพุ
แหง่ความม่ังคั่ง– ไชน่าทาวน ์– ชมวัดพระเขีย้วแก้ว – ศูนยส์มุนไพรและยาแผนโบราณ – 
โรงงานเคร่ืองประดบัเพชรพลอย - ช้อปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สิงคโปร(์สนามบินซางฮี)–
กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภมิู) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ินซึ่งลอ้มรอบดว้ยท าเนียบ
รฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น  ้าสิงคโปร ์ผ่านชม 
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อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดย
รูปป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละคร
เอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน น าท่านแวะชม  น า้พแุห่งความมั่งคั่ง Fountain of 
Wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมูต่กึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค  าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเรจ็ชิน้
ใหม ่หมูต่กึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธรุกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคน
สิงคโปรเ์ช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ย่านไช
น่าทาวน ์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ 
ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 คา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้ง
โถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว 
(ห้ามถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ี
สวยงาม 
น าท่านเดินทางสู ่ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคา้พืน้เมืองตา่งๆของทอ้งถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียง และเป็น
ท่ีนิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร ์หลงัจากนั้นน าท่านชม โรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอยท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ
ของสิงคโปร ์ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบั อาทิเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ และเครื่องประดบัต่างๆ
อีกมากมาย เพ่ือน าเป็นของฝากแก่คนท่ีท่านรกั (รายการนี ้ส  าหรบักรุ๊ปท่ีเดินทางชว่ง มกราคม 2562 เป็นตน้ไป) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บ่าย 

 
น าท่านสูย่่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี์ ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ให้
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น  าตา่ง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 
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ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบิน SQ978 
20.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน บิน SQ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-11 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 
วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 22-24 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 
วนัท่ี 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 
วนัท่ี 06-08 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 08-10 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 
วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็นส  าคัญ*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท  ภายใน 24 ชั่วโมง

พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส  ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทวัรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
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เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรยีกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 
5.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 



  14 SINGAPORE SAVE PRICE 3 วนั 2 คืน BY SQ                                                               [GQ1SIN-SQ002] 

 

 


