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SINGAPORE 
SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน 

โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

24 - 26 มนีาคม 2566 16,900.- 5,000.- 

29 - 31 กรกฎาคม 2566  17,900.- 5,000.- 

12 - 14 สิงหาคม 2566 
 (วันแม่แห่งชาติ) 18,900.- 5,000.- 

29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

13 - 15 ตุลาคม 2566  
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,900.- 5,000.- 

21 - 23  ตุลาคม 2566  
(วันปิยมหาราช) 18,900.- 5,000.- 

27 - 29  ตุลาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

17 - 19 พฤศจิกายน 2566 17,900.- 5,000.- 

24 - 26 พฤศจิกายน 2566 17,900.- 5,000.- 

3 - 5 ธันวาคม 256  
(วันพ่อแห่งชาต)ิ 18,900.- 5,000.- 

22 - 24 ธันวาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

29 - 31 ธันวาคม 2566  18,900.- 5,000.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ทา่นละ 5,000 บาท 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินสวุรรณภูมิ-สนามบินชางงี-ประเทศสิงคโปร์-การ์
เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ –ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์-มารนี่า 
เบย์ แซนด์ส-ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์- ถนนช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด 

X X  
Hotel Boss หรือเทียบเทา่ระดับ 4 
ดาว 

2 FREE DAY (หัวหนา้ทวัร์ให้ค าแนะน าในการทอ่งเที่ยวแก่
ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและคา่เพ่ือความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

 X X 
Hotel Boss หรือเทียบเทา่ระดับ 4 
ดาว 

3 อุโมงค์ต้นไม้-เมอร์ไลออน พาร์ค-ไชนา่ทาวนค์อมเพล็กซ-์
วัดพระเข้ียวแก้ว- สนามบนิชางงี-น้าพุจีเวล-สนามบิน
สุวรรณภูม ิ

 X X  

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชางงี-ประเทศสิงคโปร์-การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย์ 

–ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์-มารีน่า เบย์ แซนด์ส-ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์- 

ถนนช้อปปิ้ งออรช์ารด์ 

09.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ี ให้การตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.15 น. น าท่านเดินทางสู่  สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES 

เที่ยวบินที่ SQ707 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้น

น าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 

 เดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่

บนพื้นท่ีกว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ **ไม่รวมค่าเข้าชม**คลาวด์

ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่

รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน   
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 น าท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีรูปทรงทันสมัยและสวยงาม

ท่ีสุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีอ่าวมาริน่าเป็นสะพานท่ีนอกจากจะมีสวยงามและแปลก

ตาไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆแล้วยังมีความน่าสนใจต้ังแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กท่ีมี

ลักษณะเป็นท่อ 2 อันท่ีจะหมุนพันกันไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานท่ีเอาแนวคิดมากจาก

รูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเร่ืองการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย 

โดยสะพานมีความยาวท้ังหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก 

 น าท่านเดินต่อไปยัง มารนี่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ

บริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นท่ีด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ 

คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารท่ีมีมูลค่าในการก่อสร้างสูงท่ีสุดในโลก ด้วยงบประมาณ 

8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระ

ว่ายน้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ากลางแจ้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และ

ต้ังอยู่สูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าข้ึนตึก อิสระชมTHE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

อิสระถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE QUAY) 
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 จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งเดินเลือก
ชมสินค้าทันสมัยท่ีถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและ
ของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดินชมและ
ซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

ที่พัก Hotel Boss หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันทีส่อง FREE DAY (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหาร

เทีย่งและค่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

 หลังจากรับประทานเช้า อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่

ท่าน) อิสระอาหารเท่ียงและค่าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
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 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกท่ีสร้างข้ึนโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิ
เวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการน าภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลง
เป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเร่ืองเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีท้ังหมด 4 แห่งท่ัวโลก คือท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยต้ังอยู่บนเกาะเซนโตซ่า 
เกาะแห่งความบันเทิงท่ีมีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคา
ประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  ** สวนสนุกอาจปิดให้บริการในวันจันทร์ และอังคาร โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้นักท่องเท่ียวกรุณาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนการจองทัวร์ ** 
หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวเกาะเซ็นโตซ่า สามารถท่องเท่ียวจุดท่องเท่ียวอ่ืนๆได้ เช่น 
- ย่านลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) หนึ่งย่านท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในสิงคโปร์ ในย่านนี้จะพบเห็นศาสน
สถานหลายแห่งท้ังวัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของ
วัฒนธรรม อ่ิมท้องด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ ทันดูรีของอินเดียเหนือ และอาหารท้องถ่ิน เชน่ 
โรตีปราตา และเตะห์ ตาริก (ชาชักแบบมาเลย์) ลองชิมชาชัก หรือชานมร้อนท่ีมีวิธีการชงท่ีน่าสนใจ
มาก  
- ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมน้าท่ีข้ึนชื่อว่าเป็น
ศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ สถานท่ีฟังดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย อาจจะ
เร่ิมต้นท่ีบาร์ Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพื่อฟังเพลงบลูส์ และปิดด้วย Cuba Libre Café 
& Bar เพื่อฟังดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปล่ียนบรรยากาศลองแวะไปท่ีย่านแอนเซียงและคลับ
สตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ท่ีนี่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหาร สถานท่ีท่ีเป็นกันเองแห่ง
นี้ได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มนักด่ืมหลังเลิกงาน 

- สิงคโปร ์ฟลายเออร ์(Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ท่ีติดหนึ่งในชิงช้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หาก

นั่งชิงช้าสวรรค์นี้ในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่ีเต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีกท้ังการ

แสดงแสงเลเซอร์ตระการตาของ มารีน่า เบย์ แซนด์ อีกด้วย 

กลางวัน/เย็น อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก Hotel Boss หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันทีส่าม อุโมงค์ต้นไม้-เมอร์ไลออน พาร์ค-ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์-วัดพระเขี้ยวแก้ว- 

สนามบินชางง-ีน้าพุจเีวล-สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 หลังอาหารเช้าน าท่านไปยัง อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ต้ังอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง 

อิวระมาถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK) สัตว์สมมติท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์ 
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 เดินทางสู่ ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ (CHINA TOWN COMPLEX) อีกหนึ่งพิกัดท่องเท่ียวหลักของ

ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีผู้คนมากมายท้ังนักท่องเท่ียวและคนท้องถ่ิน ภายในมีศูนย์อาหารท่ีใหญ่อันดับ

ต้น ๆ ของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีร้านอาหารให้เลือกมากกว่าสองร้อยร้าน มีหลากหลายร้านให้เลือก

รวมถึงร้านระดับ มิชลินไกด์ สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Liao Fan Hong Kong หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดี

ในชื่อ ฮอกเกอร์ ชาน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างข้ึนด้วยงบประมาณ 

75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

ภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดท า

การในปี ค.ศ. 2007 ท่ีผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ท่ีชั้นบนสุดของวัด ได้รับการ

ออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ท่ีด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบ

กับความช่วยเหลือของท่ีปรึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ต้ังอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ น าท่านชมร้านของฝากดิวต้ีฟรี อาทิ 

น้าหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของท่ีระลึกต่างๆ 
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 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย น าท่านชม น้าตกจีเวล 

(THE RAIN VORTEX) เป็นน้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้

อย่างสวยงาม และน้าตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไว้ใน

สนามบิน โดยใช้น้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้าในสระว่ายน้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 

5 สร 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิ

ที่ SQ714 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
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SINGAPORE 
SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน 

โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

24 - 26 มนีาคม 2566 16,900.- 5,000.- 

29 - 31 กรกฎาคม 2566  17,900.- 5,000.- 

12 - 14 สิงหาคม 2566 
 (วันแม่แห่งชาติ) 18,900.- 5,000.- 

29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

13 - 15 ตุลาคม 2566  
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,900.- 5,000.- 

21 - 23  ตุลาคม 2566  
(วันปิยมหาราช) 18,900.- 5,000.- 

27 - 29  ตุลาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

17 - 19 พฤศจิกายน 2566 17,900.- 5,000.- 

24 - 26 พฤศจิกายน 2566 17,900.- 5,000.- 

3 - 5 ธันวาคม 256  
(วันพ่อแห่งชาต)ิ 18,900.- 5,000.- 

22 - 24 ธันวาคม 2566 17,900.- 5,000.- 

29 - 31 ธันวาคม 2566  18,900.- 5,000.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ทา่นละ 5,000 บาท 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
บิน 

-เนื่องจากต๋ัวเป็นราคาโปรโมชั่นเม่ือกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางและบริษัทได้ท าการออกต๋ัวแล้วไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงแก้ไขผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลิกจะเปน็ไปตามนโยบายความช่วยเหลือส าหรับเท่ียวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ 
โดยจะคืนในรูปของเครดิตเก็บในชื่อผู้โดยสารนัน้ 

2. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าท่ีพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ี
นอน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์น าเท่ียว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. รวมน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสายการบนิก าหนด  
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เนต , ค่าซกัรีด ,มินิบารืในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
2. ค่าด าเนินการอ่ืนๆ ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าด าเนนิการแจ้งเข้า-ออกประเทศ 
3. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีรายการทัวร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ 
มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น 
4. ค่าบริการอ่ืนๆเพิ่มของสายการบนิ เช่น ท่ีนั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอ่ืน(ถ้ามี) 
5. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 1,200 บาท / ท่าน / ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
6. ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ตามสินน้าใจของทุกทา่น ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 
 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

► การจองทัวรแ์ละชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาช าระเงินค่าม าจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน  โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินแล้วเท่านั้น 
- ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง 21 วัน  กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น 
ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนเท่านัน้  
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- กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ 
International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-
กลับและจ านวนหน้หนังสอืเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
การยกเลกิการเดินทาง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก คา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(ถ้ามี)  
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลกูค้าและบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบรษัิทฯ แล้ว ทาง
บรษัิทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่า 20 ท่าน 
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ามันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

  



GQ1SIN-SQ011 - SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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