
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26212 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STR03 AMAZING! SINGAPORE 3วนั2คนื 

เที่ยวครบเชค็อนิแลนดม์ารค์ดงัแห่งสงิคโปร ์ 
เช็คอนิ Merlion รูปป้ันครึ่งสิงโตคร่ึงปลา น ้าพุแห่งโชคลาภ  อุโมงค์ตน้ไม้ Fort Canning Park 

 เดินเล่นย่าน China ไหว้สักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม  ชมต้นไม้และไฟยามค ่าคืนที่ Garden by the bay    

อิ่มอร่อยกับเมนดูัง ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ เมนู SONG FA บักกุดเต๋ตน้ต ารับ 

OPTIONAL TOUR เชค็อิน “เซ็นโตซ่า” ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE  

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)   

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg. 

  



 
 

 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 

ปี 

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทางท่าน

เดียว เพ่ิม (บาท) 
ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

27-29 มกราคม 66 14,888 

ไม่มีราคาเด็ก

(Infant ไม่เกิน 

2 ปี ราคา 

4,800 บาท) 

5,500 

15  

17-19 กุมภาพันธ์ 66 14,888 15 

03-05 มีนาคม 66 15,888 15 

10-12 มีนาคม 66 15,888 15 

17-19 มีนาคม 66 15,888 15 

23-25 มีนาคม 66 15,888 15 

 

DEPARTURE:   TR609 BKK-SIN   09.30-12.55 

RETURN:    TR604 SIN-BKK   12.40-14.15 
 

 
 

 
 
   

 

 06.30 น . พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ สายการ

บิน SCOOT โดยมีเจา้หนา้ทีบ่ริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสัมภาระโดยมี

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดนิทาง  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบนิที่ TR609 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)  เมนู ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE 

เมนูชื่อดังของสิงคโปร์ที่ใครมาที่นี้ต้องลิ้มลองความอร่อย เป็นร้านอาหารจีน

สไตล์สิงคโปร์ ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ ข้าวมันไก่ของบุญตงกี่ใช้ไก่คัดพิเศษ นึ่ง

ทานพร้อมกับข้าวมันที่หอมหวล และน ้าจ้ิมสูตรเด็ด ร้านบุญตงกี่ได้ก่อตั้งขึ้น

ในปี ค.ศ.1979 จากรถเข็นขายข้าวมันไก่ในย่านไชน่าทาวน์ของประเทศสิงค์

โปร์แต่ด้วยรสชาติของข้าวมันไก่ที่อร่อยไม่เหมือนใคร และบริการชั้นเยี่ยมท า

ให้กระจายสาขามากมายในสิงคโปร์ ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึง  

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ   TR609  

BKK-SIN   09.30-12.55 - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี 

- ซันเทคซิตี้ - น า้พุแห่งโชคลาภ - Merlion -   อุโมงค์

ต้นไม้ Fort Canning Park - ย่าน China town - วัด 

Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - Garden 

by the bay     

   
Hotel Royal @Queen 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน   

2 
อสิระทอ่งเทีย่วหนึง่วนัเตม็  OPTIONAL TOUR  

UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
   

Hotel Royal @Queen 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน   

3 

ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  

ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  TR604 SIN-BKK   

12.40-14.15                                                                                                                         

    

วันทีห่นึง่         ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี - ซันเทคซิตี้ - น า้พุแห่งโชคลาภ - 

Merlion - อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park - ยา่น China town - วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple-  

Garden by the bay                                    อาหาร เทีย่ง, เย็น                                                                               

                                                                                                                    



 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) 

ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ 

เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งข้ึนอยู่

ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพ

กับ  Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า สัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับชาวสิงคโปร์ รูปปั้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่า

ที่นี่คือสิงคโปร์ เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่นกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่มักจะชอบแวะมาถา่ยรูปโดยโพสต์ท่าทางต่างๆ เช่น ทา่

อ้าปากรับน ้าจากสิงโต ถือเป็นท่ายอดฮิตองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเลยทีเดียว  

 

 

 จากนั้นน าทุกท่านไปที่ อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park 

ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง มีบรรยากาศเย็นและ

ร่ม ร่ืนมากๆ ถือ เป็นแลนมา ร์คมหาชนแห่งใหม่ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและยังเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิป ที่

นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปบริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์

ฮิตๆ เท่ๆ ท าให้เป็นจุดเช็คอินที่ส าคัญอีกที่เลยทีเดียว แวะ

ถ่ายภาพ ย่าน China town ซ่ึงเคยเป็นถิ่นทีอ่ยู่ของชาวจีน

ที่อพยพมายังสิงคโปร์ ปัจจุบันได้กลายเป็นย่านทีผ่สมผสาน

ความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห์ โดยมี

ทั้งวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หากมีเวลา

แนะน าให้ท่าน เดินไปชมวัดชื่อดัง วัดเขี้ยวแก้ว  Buddha 

Tooth Relic Temple & Museum ที่ เ ป็ น ม ร ด ก ท า ง

ประวัติศาสตร์ โดยออกแบบภายในอย่างงดงามและจัด

แสดงงานพุทธศิลป์ พร้อมทั้งบอกเล่าเ ร่ืองราวทาง

วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยมีอายุยาวนาน

หลายพันปี และยังมีร้านขายยาแผนโบราณ และบาร์และร้าน

แนวไลฟส์ไตล์ที่ก าลังเป็นที่นิยมยุคปัจจุบัน แวะสักการะเจ้า

แม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan Imm Thong Hood 

Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโดง่ดงั

มากในเร่ืองของความศักด์ิสิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้และขอ

อะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเร่ืองงาน และเร่ืองเรียน ผู้คน

จึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

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

ต้นต ารับที่เปิดมานานกว่า 50 ปี และการันตีด้วยมชิลนิไกด์ ชิมเมนูยอดฮิตกระดูกหมูต้มน า้ซุปสมนุไพรหอมกลมกลอ่ม 

เผ็ดข้ึนจมูกด้วยพริกไทย เสิร์ฟมากันแบบน ้าซุปใสๆ ซดคล่องคอ 



หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางชมความสวยงามของต้นไม้และไฟยามค ่าคืนที่ Garden by the bay  เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay 

สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุม โลก ทั้งพืช

ทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2 ,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจก

รูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมกีลุม่ต้นไม้ยักษ์อกีด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มาก

ที่สุดจะเป็น Bay South Garden  ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนทีเ่ข้าชมไดฟ้รี และ ส่วนทีต่อ้งเสยีคา่เขา้

ชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ 

(Cloud Forest)  

ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

                     (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

 

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 ไม่เสียค่า

เข้า 

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้งก่อนเดินทาง 

 เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ ยมที่ 

Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็น

โตซ่า” (Sentosa) เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความ

แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่

เต็มไปด้วย เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์

เร่ืองโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal 

Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไป

เคร่ืองเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจาก

ค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The 

Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรือ

อย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) โดยปัจจุบันแบ่งเป็น 6 โซนด้วยกัน โซนที่ 1 Hollywood เดินเล่นไปตาม 

Walk of Fame บนถนน Hollywood Boulevard และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เร่ืองโปรดของท่าน โซนที่ 2 

New York เดินสัมผัสกับความรู้สึกของเมืองนิวยอร์คเหมือนในภาพยนตร์ โซนที่ 3 Sci-Fi City  ส ารวจมหานคร

วันทีส่อง      อิสระทอ่งเที่ยวหนึ่งวันเต็ม                 อาหาร เช้า  

                                                                                                               



แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความแอคชั่นแห่งนี้ ซ่ึงเป็นที่ตั้ง

ของเคร่ืองเล่นที่ท าให้อะดรีนาลีนของทุกท่านหลัง่ มาในธมี

ภาพยนตร์ TRANSFORMERS โซนที่ 4 Ancient Egypt 

อียิปต์โบราณ ย้อนเวลากลับไปในอียิปต์ช่วงทศวรรษ 

1920 และส ารวจเสาโอเบลิสก์โบราณ และ ปริศนาของส

ฟิงซ์ และเคร่ืองเล่นอีกมากมาย โซนที่  5  The Lost 

World โลกที่สาบสูญ เดินเล่นไปกับธีมไดโนเสาร์ใน 

Jurassic Park และชมการแสดงผาดโผนที่ท้าทายในการ

แสดงทางน ้าที่น่าต่ืนเต้นของ Water World โซนที่ 6 Far 

Far Away เดินเข้าสู่อาณาจักรเทพนิยายแห่ง Far Far 

Away ที่มีปราสาทใหญ่แสนสวย ตัวละครดัง ยักษ์เขียว 

และเพ่ือนของเขา ลาพูดได้ ของการ์ตูนดังที่ใครๆก็รู้จัก 

เชร็ค Shrek นั้นเอง  

  อิระอาหารเที่ยงและเย็นตามอธัยาศัย 

ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดับใกล้เคียง

กนั   

                     (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง)  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่4) 

น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานชางงี 

ประ เทศสิงคโปร์ เ พ่ือ เดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE 

JEWEL CHANGI  น ้าตกในตึกที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 

เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport 

Group และ Capital Land Mall Asia โดย

วางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่ง

การบิน การช้อปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง

แท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม

ล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือ

พ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลงัการ

ด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่

ด้านล่าง อิสระให้ท่านช้อปป้ิงและเดินชม THE JEWEL CHANGI ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

12.40 น.       น าท่านเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิ  SCOOT เที่ยวบนิที่ TR604  

14.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

 

วันทีส่าม     ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ    อาหาร เช้า

                                                                                                                 



► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ที่ระบุข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ) 
หรือ International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
3 . ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร ์ ม ด ้ า น ส ุ ข ภ า พ  ไ ม ่ เ ก ิ น  72 ช ั ่ ว โ ม ง ก ่ อ น เ ด ิ น ท า ง เ ข ้ า ส ิ ง ค โ ป ร ์  โ ด ย ก ร อ ก ผ ่ า น ล ิ ้ ง ก ์  ท า ง บ ร ิ ษ ั ท จ ั ด ท ำ ใ ห้  
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 

1. แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
►รายชื่อวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้มี ดังนี ้ 

1. CanSinoBIO/Convidecia หรือ Janssen/J&J vaccine จำนวน 1 เข็ม หรือ 
2. AstraZeneca, Covaxin, Moderna, Spikevax, Covishield, Novavax, Covovax, Nuvaxovid, Pfizer/BioNTech/COMIRNATY, 

Sinopharm หรือ Sinovac สามารถฉดีสตูรผสมหรอืไขวไ้ด ้จำนวน 2 เขม็  
>> ต้องฉีดวัคซีนตามรายการอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเท่านั้น  

 >> ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน เดินทางและเดินทางพร้อม
กันกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครั้งนีจ้ะตอ้งมจีำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึจำนวนดังกล่าว 
- จะสง่จอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจง้ให้ทา่นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจง้ให้

ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรอืวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นตอ้งชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอืตามที่บริษัท
กำหนดแจง้เท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่า
ไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุป๊ไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น 
Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกัน  

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


3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพกัหอ้งโรงแรม ไม่มีห้องTRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพกั 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย่วเพิ่ม) กรณีหอ้งพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจดัที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. ค่าประกันอุบัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษิัทฯประกันภยัที่บริษัททำไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ใน

ข้อจำกัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสรจ็และเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวม
ประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีน้ำมนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 25 SGD สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทำการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตจุากความ
ประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลงัจากไดส้ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมหี้องพกัสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้
ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถ
จัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของผูจ้ัดกำกับเท่าน้ัน 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   



 
 

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