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 ชมโชวน์ ้ำพ ุแสง ส ีเสยีง “Wonder Full Light” สดุอลังกำรทีอ่ำ่วมำรน่ีำ 

 สมัผัสน ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่ Fountain of Wealth ทีเ่ชือ่กนัวำ่จะพบกบัโชคลำภ 

 สนุกเต็มวันกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคำ่เขำ้) 

 ลอ่งเรอืบ ัม้โบท๊ (รวมคำ่ลอ่งเรอื) ชมแมน่ ้ำสงิคโปร ์สมัผัสชวีติควำมเป็นอยูข่องคนสงิคโปร ์  

 ถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออนหรอืสงิโตพน่น ำ้ สญัลักษณ์ของสงิคโปร ์

 ชมวถิชีวีติของชำวจนียำ่นไชนำ่ทำวน ์พรอ้มสกักำระเจำ้แมก่วนอมิ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมทีถ่นนออรช์ำรด์  

 ลิม้รสอำหำรพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขำ้วมนัไก”่รสชำดตน้ต ำรบัสงิคโปร์ ์

 พกัด ีโรงแรมระดบั 3 ดำว FREE WIFI  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :          
       

วนัที ่7 – 9, 8 – 10, 14 – 16, 15 – 17 ต.ค. 59  12,900.- 

วนัที ่4 – 6, 11 – 13 พ.ย. 59   

 
 

1.กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์ 

2.สนุกเต็มวนั ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ – Bumboat – Wonderful 

Light Show  

3. เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติี ้– ไชน่ำทำวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ – 

ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

SINGAPORE SUPER SHOCK  
3วนั 2คนื 

โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
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วนัแรก      กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ 

13.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิโดยสำยกำรบนินก

แอร ์ประต ู6 เคำเตอร ์7  โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

 

15.50 น. ออกเดนิทำงสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิโดยสำยกำรบนิ Scoot  

เทีย่วบนิที ่TZ291 

 

19.15 น. ถงึ สนำมบนิซำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) น ำทำ่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม Moon Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว  

วนัทีส่อง    สนกุสนำน@ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ – ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊  – ชมโชวน์ ำ้พ ุแสง ส ีเสยีง   

                “Wonder Ful Light” 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่Universal Studio of Singapore มทัีง้หมด 7 โซน เปิด

บรกิำร 10:00 – 18:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ำมใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอร ์ในเกำะเซ็นโตซำ่รำยลอ้มดว้ยควำมเขยีวชอุม่ของ

ทะเลสำบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จำกโรงแรมระดับหร ู6 ดำว ทีห่ลำกหลำย

รปูแบบ มทัีง้ยังม ีคำสโิน เปิดบรกิำรตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford 

Tower  

1) พบกับเครือ่งเลน่ใหม ่ลำ่สดุ Transformers The Ride : The 

Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหำะตี

ลังกำรำงคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castle ปรำสำทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจำ้หญงิฟิโอ

น่ำ  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นกำรน่ังเรอืผจญภัยชมสตัว์

ตำ่งๆ เสมอืนทำ่นก ำลังอยูใ่นภำพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหำสมบัตขิองฟำโรห ์และคน้หำ

ปรศินำแหง่มัมมี ่ 

5) Water World ชมกำรแสดงกจิกรรมผำดโผนตำ่งๆ จำกภำพยนตรช์ือ่

ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทำ่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสำร ์
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เหลำ่สตัวโ์ลกลำ้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ 

วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ควำม บันเทงิของจักรวำลอยำ่งแทจ้รงิ  

**(อสิระอำหำรกลำงวนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)** 

มอีำหำรใหเ้ลอืกมำกมำยกวำ่ 56 รำ้น หลำกหลำยสไตลทั์ง้ในสว่นของยนูเิวอร์

แซล และในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลัง

อสิระอำหำรกลำงวนั ทำ่นสำมำรถเขำ้เสีย่งโชคในคำสโิน โดยคำสโินแหง่แรกของ

ประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ำรลงทนุมหำศำลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้ำเขำ้ชมควำม

อลังกำรระดับชำตทิีไ่ดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย อสิระกับ

เกมสต์ำ่ง ๆ อำทเิชน่ สลอ๊ตแมชชนี แบล็คเเจ๊ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมำยเหต ุ

ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้คำสโินตอ้งแสดงพำสปอรต์

และหำ้มมอีำยตุ ำ่กวำ่ 21 ปี กำรแตง่กำย สภุำพบรุษุหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ 

สภุำพสตรใีสชุ่ดสภุำพ และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบ

รนดเ์นมมำกมำยทีก่ำลำเรยี รวมทัง้ของฝำกทีร่ะลกึหลังจำกควำมสนุกสนำนจบลง

เรยีบรอ้ยแลว้ ทำ่นสำมำรถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น ำทำ่นลอ่งเรอื “Bumboat” (รวมคำ่ลอ่งเรอืแลว้) ชมทัศนยีภำพของแมน่ ้ำ

สงิคโปรแ์ละวถิชีวีติควำมเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ ้ำใจกลำงสงิคโปร ์

 

20.20 -

21.00 น. 

ชมกำรแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้ำ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กับกำร

แสดงทีม่ชี ือ่วำ่ Wonder Full กำรแสดงนี ้จัดขึน้ทีล่ำน Promenade 

หนำ้ Marina Bay Sandsเป็นลำนทีน่ั่งหันหนำ้ออกทำงอำ่ว Marina 

 

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม Moon Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว  

วนัทีส่ำม    เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติ ี ้(Fountain of Wealth) ไชนำ่ทำวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ –    

                 อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นถนนออรช์ำรด์ – กรงุเทพฯ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกนัน้น ำทำ่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยำยประวตัศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ซึง่

ลอ้มรอบดว้ยท ำเนยีบรัฐบำล ศำลฎกีำและศำลำวำ่กำรเมอืง ชมถนนอลซิำเบธ 

วอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้ำสงิคโปร ์ผำ่นชม อำคำรรฐัสภำเกำ่ “Old 

Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภำของสงิคโปร ์ปัจจบุันเป็นจดุ

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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รวมของศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ กำรแสดงตลก น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่ับ “เมอรไ์ลออน” 

สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนีห้ันหนำ้ออกทำงอำ่ว

มำรน่ิำ มทัีศนยีภำพทีส่วยงำมโดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น โรงละครเอสพลำนำดโดด

เดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทเุรยีน น ำทำ่นแวะชม “น ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่” 

(Fountain of Wealth) แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่ำ่มกลำงหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนั

เทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลวำ่ควำมส ำเร็จชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทคสรำ้งขึน้โดย

นักธรุกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณชิยข์นำดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคน

สงิคโปรเ์ชือ่วำ่ถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพแุละไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละร ่ำรวยตลอด

ปี น ำทำ่นเดนิทำงสูย่ำ่นไชนำ่ทำวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth 

Relic Temple) สรำ้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ของพระพทุธเจำ้ วดั

แหง่นีส้รำ้งตำมสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศถั์ง วำงศลิำฤกษ์เมือ่วนัที ่1 มนีำคม 

2005 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรกอ่สรำ้งทัง้หมดรำว 62 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมำณ 

1,500 ลำ้นบำท) ชัน้ลำ่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศำสนพธิชีัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ (หำ้มถำ่ยภำพ) 

ใหท้ำ่นไดส้กักำระองคเ์จำ้แมก่วนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมกำร

ตกแตง่ทีส่วยงำม 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นสูย่ำ่นธรุกจิใจกลำงสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ำรด์ ศนูยร์วมหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำ

และสนิคำ้หลำกหลำย อำท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลำซำ่, อเิซตัน, 

ตำกำชยิำมำ่, ออรช์ำรด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยจำก

ท่ัวโลก ไมว่ำ่จะเป็นเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำตำ่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ขนมขบเคีย้ว 

ของฝำก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตำ่ง ๆ มำกมำย ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู่

สนำมบนิ 

**อสิระอำหำรมือ้เย็นเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงอยำ่งจใุจ** 

 

 ไดเ้วลำอันสมควร พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ เดนิทำงสูส่นำมบนิซำงฮ ี  

22.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิเพือ่เดนิทำงกลับกรงุเทพ ฯ โดยสำยกำรบนิ Scoot 

เทีย่วบนิที ่TZ292 

 

23.35 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดิภ์ำพ   
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หมำยเหต ุ:  ไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทปิไกดว์นัละ 3 เหรยีญ, คนขบัรถ
วนัละ 2 เหรยีญ รวม 15 เหรยีญ 

 

รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่7 – 9, 8 – 10, 14 – 16,  

      15 – 17 ต.ค. 59 

12,900 12,900 11,900 4,500 

วนัที ่4 – 6, 11 – 13 พ.ย. 59 12,900 12,900 11,900 4,500 

 

หมำยเหต ุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหต ุ 1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนำ้ พรอ้มใบรับรองจำกแพทย ์(ภำษำองักฤษ) กอ่นกำรเดนิทำง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัที่

ทำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

  5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

6. คณะผูเ้ดนิทำงจ ำนวน  15 ทำ่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 

15   ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทำงดว้ย 

    โดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

 

*** ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภำวะอำกำศ  

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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อตัรำนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน จ ำนวนคนและมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำงสำยกำรบนิก ำหนด) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทีส่ำมำรถโหลดไดท้ำ่นละ 1 ใบ (น ้ำหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่    

   รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  
  เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
  [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
  [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

9. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คำ่โทรศัพท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 

5. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

 

เงือ่นไขกำรจอง : วำงเงนิมดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 
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หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 

ทำ่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยี หรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของ

หัวหนำ้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุำจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วันกอ่นกำรเดนิทำง และกรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำ 10,000 บำท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสำรสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภำยใน 2-3 วัน หลังจำกท ำกำรจองแลว้  

2. กำรช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน ทำ่นควรจัดเตรยีมคำ่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก ำหนด เนือ่งจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของคำ่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน    เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

4. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำรยกเลกิกำร

เดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (15ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯ จะท ำกำร

เลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

7. กรณีทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ คนืคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำให ้ แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

กำรหักคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่น

ของทำงเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ทำ่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่

เหตผุลใดๆ ก็ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเคลือ่นวันเดนิทำงกลับ ทำ่น

จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิ

เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ ำเนนิกำร     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

++  โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และไมม่อีำ่ง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนัดว้ย  

 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั 

หำกทำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   Singapore Super Shock-NOV-3D-TZ-W07 

 
 

 

 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสัมมนำ ดูงำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

กำรเดินทำง ทั ้งนี้ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เก ิดจำกโรงแรมที่พัก 

ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อคัคภียั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, 

สงครำมกำรเมอืง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของ

เทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอัครรำชทูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทูต) ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหว่ำงกำรเดนิทำง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่ำงประเทศ แต่ทำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถกูปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ

ดำ้นกำรควำมคุมโรคตดิต่อเฉพำะพื้นทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพื่อควำม

เหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 


