
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23186 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

CODE : SG01A : PACKAGE SINGAPORE 3D 2N  
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

เริ่มต้นท่านละ 10,888 บาท  



PACKAGE A PACKAGE B PACKAGE C 

+ ตั๋ วเครื่องบินไป  - กลับ        
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า) 

+ โรงแ รม  2 คื น  พ ร้อ ม
อาหารเช้า 

+ ตั๋ วเครื่องบิน ไป  - กลับ       
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า) 

+ โรงแ รม  2 คื น  พ ร้ อ ม
อาหารเช้า 

+ ร ถ รั บ ส่ ง ส น า ม บิ น
สนามบิน 

+ ตั๋ ว เครื่องบิ น ไป  - กลับ       
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า) 

+ โรงแ รม  2 คื น  พ ร้ อ ม
อาหารเช้า 

+ ร ถ รั บ ส่ ง ส น า ม บิ น
สนามบิน 

+ พ ร้ อ ม  City Tour By 
Mini Van (2 ชั่วโมง) 

เร่ิมต้นเพียงท่านละ 10,888.- 
(สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป) 

เร่ิมต้นเพียงท่านละ 12,888.- 
(สำหรับ 2 - 3 ท่าน) 

เร่ิมต้นเพียงท่านละ 14,888.- 
(สำหรับ 2 - 3 ท่าน) 

 
เร่ิมต้นเพียงท่านละ  11,888.- 

(สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป) 
เร่ิมต้นเพียงท่านละ 13,888.- 

(สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป) 

- พักเดี่ยวชำระเพ่ิมท่านละ 7,500.- 
- เด็ก 2 ถงึ11 ปี พักกับผูใ้หญ่ มีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่  
- เด็ก 2 ถงึ 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง ราคาลด 1,000 บาท 
- น้ำหนักกระเป๋า (20 Kg) 700 - 800 บาท / เที่ยวบิน 

ที่พัก : Hotel Grand Central (4 STAR) , Hotel Grand Pacific (4 STAR) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 
สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง (ตรงกับเที่ยวบิน) ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่วันเดินทางของลูกค้า 

 
SCOOT FLIGHT (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
DEPARTURE :   TR625 : BKK - SIN : 10:50 – 14:15   
RETURN       :   TR610 : SIN - BKK : 15:25 – 16:55  

 
 
 

AIRASIA FLIGHT (สนามบินดอนเมือง) 
DEPARTURE :   FD357 : DMK - SIN : 10:40 – 14:05   
RETURN :   FD356 : SIN - DMK : 14:40 – 16:20 



สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในสิงคโปร์ 
 THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี  เกิดจาก
ความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia 
โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมา
ให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยัง
เทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ 
(Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่ง
น้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  
 
 

Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น้ำพุแห่งโชค
ลาภ(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวง
จุ้ย จนเช่ือกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจาก
ทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 
ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน้ำพุ่ง
ขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลาง
ของห้างสรรพสินค้า 

 
 
 ไชน่าทาวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ
สิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกินและของ ขายมากมายให้เลือก
ซื้อกลับไปฝากที่บ้านแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมีวัดและ
พิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง 
 

 
 Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา 
เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมา
ถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ อ้าปากกินน้ำบ้าง สระผมบ้าง ถือเป็น
สถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ 
 



 
 Garden by the bay  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดด
เด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้
นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว 
พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล มีการทำโดม
ปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พื้นที่ในสวน Gardens 
by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden 
ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden 
 
OPTIONAL TOUR : 

 
แพ็คเกจเสริม 1 : Universal Studios Singapore   
ราคา : ผู้ใหญ่ 81 SGD / เด็ก 61 SGD  
(บัตรเด็กอายุ 4-12 ปี / ต่ำกว่า  3 ปี ไม่เสียค่าเข้า)  
เวลาเปิดทำการ : 09:00 - 19:00 น. 
เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆ
ในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะ
เป็ น  มิ น เนี่ ย น  (The Minions) ห นั งท ราน ฟ อ ร์ เม อ ร์  

(Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวจริงของหนังพวกนี้ 
รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน  
 

แพ็คเกจเสริม 2 : Garden by the bay 
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest  
ราคา : ผู้ใหญ่ 28 SGD / เด็ก 15 SGD  
(บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า ) 
เวลาเปิดทำการ : 09:00-21:00  
รอบบริการสุดท้ายก่อน 20:30 น. 
Flower Dome เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้  ซึ่ง



ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัด
แสดงอยู่ Cloud Forest อีกหนึ่งเรือนกระจกขนาดใหญ่ ที่มีภายในจัดโซนเป็นแบบป่าดิบชื้น ที่มีน้ำตกขนาดยักษ์ 
ที่สูงถึง 35 เมตรให้ชมตั้งแต่หน้าประตูเลยทีเดียว ซึ่งเป็นน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  

 
แพ็กเกจเสริม 3: ล่องเรือ BumBoat 
ราคา : 20 SGD  
ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจาก
มุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน , สะพานเกลียว Helix Bridge, 
อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละ
ประมาณ 40 นาทีด้วยกัน 

 
 

แพ็คเกจเสริม 4 : Singapore Flyer  
ราคา : ผู้ใหญ่ 33 SGD / เด็ก 20 SGD  
ไม่รวมบริการรถรับ -ส่ง  
(บัตรเด็กอายุ 2-13 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า ) 
เวลาเปิดทำการ : 09:00 - 21:30  
รอบบริการสุดท้ายก่อน 21:15 น. 
ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาด มองได้ไกลถึง 

กิโลเมตร45   มีความสูงถึง 165 เมตร ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภาพของเมืองสิงคโปร์จากมุมสูง คุณจะ
ได้เห็นสถานที่สำคัญๆของสิงคโปร์ สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆสำคัญ
จากSingapore Flyer  (ใช้เวลาประมาณ 30นาที ( 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  
***มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***  

 ► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
 -กรุณาชำระจำนวนเต็ม กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต 
**สำคัญ **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง  (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป -กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า  3หน้า( **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัด
จำ 



 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. รวมค่าบริการลงทะเบียน แบบฟอร์มก่อนเข้าเมืองสิงคโปร ์และ Thailand pass 
2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
4. กรณีพัก ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง 3TRP สำหรับพัก 3(ท่านอาจจำเป็นต้องแยกพัก2(

 (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม(  ห้องกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอ
จัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการแพ็คเกจ พร้อมคนขับรถ (2 ช .ม/. 1 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น

ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการ

ขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

8. ประกันการเดินทาง 
 

 
  



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว 
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
 1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ  
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
 5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 7. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
 8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
 9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 11.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ 
กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติด
เชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่
ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง 
บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย



ทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ  .ร .บ .ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำ
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผน
เติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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