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เดนิทางแบบพเิศษ ทอ่งเท ีย่วแบบพเิศษ เพราะคุณคอืคนพเิศษ  

SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบนิระดบัโลก 
 รวมคา่บตัร เขา้ชมท ัง้ 2 โดมที ่Garden by The Bay 

 รวมคา่บตัร  ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  
 ชมโชว์น า้พุ แสง ส ีเสยีง “Wonderful Light” สุดอลงัการที่อา่วมารนีา่ เบย์ แซนด ์

 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ฟรเีดย์ตามใจคุณเลอืก   
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 เลอืกพกัโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard หรอื Marina Bay Sand Hotel 

 กรุป๊เล็กเดนิทางสะดวก เริม่ต ัง้แต ่4 ท่าน 

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 

 พเิศษ ! ลิม้รส อาหารซฟีู้ ดรา้นดงั Jumbo Seafood               

วนัแรก  กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY (รวมคา่เขา้ 

2 โดม) – Marina Bay Sand + ชมโชว์ Wonder Full            (-/-/D) 

ส าหรบัสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

06.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประตู 5 สายการบนิสิงคโปร ์

แอร์ไลน ์โดยมีเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ SQ 973  

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง จากน ัน้น า

ท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปร์ที่ม ีการจดัผังเม ืองอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งทึ่ง     
จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่  

ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่เป็น

จุดชมววิรมิแม่น ้ำสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดตีเป็นทีตั่ ้งของรัฐสภำของสงิคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวม

ของศิลปะ ดนตรี กำรเตน้ร ำ กำรแสดงตลก ผ่านชม  “Elephant 

Statue” รูปป้ันชำ้งส ำรดิเป็นของขวัญจำกพระจุลจอมเกลำ้ ร.5 ของ

ไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรำ้งควำมสัมพันธไมตรกีับประเทศ

สงิคโปร์เม ื่อครัง้ท ี่พระองค์เสด็จมำเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก  น ำท่ำน 

ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึ่งปลำนี้หันหนำ้

ออกทำงอ่ำวมำรน่ิำ มีทัศนยีภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดด

เด่นดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรยีน น าท่านแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of 

wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั ้งอยูท่่ำมกลำงหมู่ตกึซันเทคซิต ี ้ซันเทค มำจำกค ำในภำษำจีน 

แปลว่ำควำมส ำเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรำ้งขึน้โดยนักธุรกจิชำวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงกำร

พำณิชย์ขนำดใหญท่ีส่ดุของเมือง โดยคนสงิคโปร์เชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพ ุและไดส้ัมผัส

น ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี 

จากน ัน้น าทา่นสู่แหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่ำนไดช้มกำรจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกำะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้ำนำพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลำง

กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งแห่งชำตขิอง Marina Bay บรหิำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตสิิงคโปร ์

นอกจำกนียั้งมทีำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ท ีม่คีวำมสูงเขำ้ดว้ยกัน มีไวส้ ำหรับใหผู้ท้ ีม่ำ

เยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนยีภำพอัน

งดงำมของอ่ำวและสวนโดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD+) 
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ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื่อดงั ระดบั 5 ดาว 

 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง ส ีเสยีงและน า้ ที่ใหญท่ี่สุดใน South East Asia กบัการแสดงที่ม ี

ชื่อว่า Wonder Full การแสดงนี ้จดัขึ้นที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sands

เป็นลานที่น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 
 

 

 
 

 

20.20 น. – 21.00 น. อิสระทา่นที ่“มารนีา่ เบย์ แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ี่สุดในสงิคโปร ์ 

มำรีน่ำ เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่ำ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์

คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ขึ้นลิฟต์ฟรสี าหรบัท่านที่พกั 

Marina Bay Sand ) 

**ส าหรบัท่านที่พกั Grand Central ข าระคา่บตัรเพิม่ 23 SGD   

 

 

 

 

 

 

รวมคา่เขา้ชม 2 โดมแลว้  
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจั่ดแสดงพรรณไมจ้ำกเขค

รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปำลม์

ขวดมำกมำยใหเ้รำไดถ้่ำยรูป รวมถงึมสีวนจิว๋น่ำรักๆ ให ้

เรำดูอกีดว้ย เหมำะแก่กำรไปน่ังอ่ำนหนังสอื น่ังเล่น

ชลิๆ เพรำะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ำกำศเย็น

สบำย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจำยไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้ำตกจ ำลองขนำดใหญ่ พรอ้ม

ดว้ยพันธุพ์ืชและพันธุไ์มใ้นเขตป่ำดบิชืน้มำกมำย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทำงเดนิ โดยเรำจะเดนิขึน้ลฟิต์

ไปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมำจนถงึชัน้ล่ำงทีเ่ป็นป่ำ

หมอกสวยงำมมำก 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรือตั ้งอยู่บนอำคำรทั้ง 3 แซนดส์ สกำย พำร์คนี้ถือว่ำเป็นสวน

ลอยฟ้ำขนำดใหญท่ีส่ ุดในโลก มีพืน้ทีก่วำ้งขวำงกว่ำ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำที่มี

ควำมสงู200 ม. บนสวนไดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งสวยงำม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 

650 ตน้ มีรำ้นอำหำรทีห่รูหรำ รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย ์แซนด์ส คำสโิน” 

ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอำคำรอันโอ่อ่ำหรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกับตัวโรงแรม จัดว่ำเป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม

กำรพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสำมำรถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมีโต๊ะ

พนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มีต ูพ้นันหยอดเหรียญมำกกว่ำ 1,500 ต ู ้อำท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บำคำ

ร่ำ และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภำยในยังมีรำ้นคำ้ปลกีและภัตตำคำรมำกมำย ส ำหรับ

นักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ำกมำย อำท ิLouis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกัตามราคาที่ท่านเลอืก  

Grand Central 4* ย่านออรช์ารด์ 

 

  

 

 

หรอื 

Marina Bay Sand Hotel 6* 

 

   
 

วนัที่สอง UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้)        (B/-/D) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้น าทา่นสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า  

              อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแล้ว//ไม่

เขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 
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***(อสิระอาหารกลางวนัเพ ือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 
ใหท้่ำนไดพ้บกับกำรแสดงสุดตระกำรตำและควำมสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบกำรณ์ใหม่ ท ีโ่ลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉำกควำมสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อท ีน่ ีโ่ดยเฉพำะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท ีสุ่ด ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทัง้หวำดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับควำมสูง 42.5 เมตรโดยจ ำลองจำกซรีีย่์ชือ่ดังแบทเทลิสตำร ์

กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ล่นสำมำรถเลอืกไดว่้ำจะเป็นฝ่ำยมนุษย์ หรอืฝ่ำยวำยรำ้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟำดฟันบน

อำกำศอย่ำงหวำดเสยีวของแต่ละฝ่ำย 

โซนอยีิปตโ์บรำณพบกับเครือ่งเล่นเขย่ำขวัญที่ม ี

ควำมเร็วสูง  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวญิญำณ

มัมมีจ่ะคบืคลำนในท่ำมกลำงควำมมดื  มำท ำให ้

คุณขนลุกซู!้ โดยไม่รูตั้ว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รอืดินแดนจุลสคิปำรค์ท ี่

พำยอ้นอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด ำบรรพ์หำกใคร

ล่วงล ้ำเขำ้เขตหวงหำ้ม ไดโนเสำรจ์ะโผล่มำหำ

คุณทันท ีเท่ำนั ้นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับกำร

แสดงโชวผ์ำดโผนเสีย่งตำยของเหล่ำสตันทไ์ดท้ ี ่

วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกัสกำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรล่องเรอืชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์

กำรตู์นเรือ่งมำดำกัสกำร ์อำทเิช่น อเล็กซ,์มำรต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขำ้สู่ป่ำทบึแห่งนี้

โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจ ำลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีสุ่ดในอเมรกิำ และตืน่ตำไปกับบรรยำกำศ

แห่งกำรสรำ้งภำพยนตรก์ำรแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท !์คำเมร่ำ! แอคช่ัน!สรำ้ง

โดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวูีด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์และกำรตอ้นรับจำกเหล่ำเซเลบรติีท้ ีจ่ะมำยืนปรำกฏตัวบน

ทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำร ์ฟำร ์อเวย์พรอ้มทัง้ชมภำพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คุณไม่เคยไดสั้มผัสมำก่อน นอกจำกทีน่ ีเ้ท่ำนัน้ นอกจำกนียั้งมมีุม ลดควำมหฤหรรษ์

มำทีก่จิกรรมเบำๆเอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรำ้นอำหำร บำร ์คลับทีร่อเสริฟ์อำหำรและเครือ่งดืม่จำกทั่วทุก

มุมโลกรวมถงึรำ้นชอ้ปป้ิง รำ้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทำงเฟสทฟีวอลค์ ถนนสำยทีโ่ดด

เด่นทีสุ่ดของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่ำ ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับกำรเยี่ยมชมคำสโินแห่งแรกของประเทศลนิกับกำรเยี่ยมชมคำสโินแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 3333  SSGGDD  หรอื หรอื 850850  บาท / ทา่นบาท / ทา่น  ))    

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Jumbo Seafood รา้นซีฟู้ดชือ่ดงัของสิงคโปร ์

 

จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกัตามราคาที่ท่านเลอืก  

Grand Central 4* ย่านออรช์ารด์ 

หรอื 

Marina Bay Sand Hotel 6*  
 

วนัที่สาม Free Day - กรุงเทพฯ     (B/-/-)      

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

  **ส าหรบัทา่นทีพ่กัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard 
  สามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจทีถ่นนออรช์ารด์หรอืลงเล่นสระวา่ยน า้ภายในโรงแรม 

 

 

   

 

**ส าหรบัทา่นทีพ่กั Marina Bay Sand Hotel 

สามรถเล่นสวนน า้และชมววิสิงคโปรไ์ดท้ ี ่ช ัน้ 57 หรอื เล่นคาสิโนและช็อปป้ิงของแบรนดเ์นม

ภายในโรงแรม 
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********************************************************** 
..........น. เจอกนัที่จุดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

17.30 น. ออกเดนิทางสู่สุวรรณภูม ิโดยสายการบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ982 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

19.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************************************** 
..........น. เจอกนัที่จุดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.45 น. ออกเดนิทางสู่สุวรรณภูม ิโดยสายการบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
รำคำตำมตำรำงเป็นรำคำเริม่ตน้ Base on Deluxe room อำจมกีำรปรับ

รำคำ หำกไม่สำมำรถจองหอ้ง Deluxe room ได ้

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น หอ้ง TWN / TRP 

โปรแกรมออกเดนิทางไดทุ้กวนั 4 ทา่นขึน้ไป 
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 4 ท่าน 

เริม่ตน้ที่ 
6 ท่าน 
เริม่ตน้ที่ 

8 ท่าน 
เริม่ตน้ที่ 

10 ท่าน 
เริม่ตน้ที่ 

พกัเดีย่ว
ช าระเพิม่ 

พกัโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard 

GRAND CENTRAL หรอื

เทยีบเทา่ 

**Weekday** 
28,999.- 26,555.- 25,999.- 24,555.- 5,500.- 

พกัโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard 

GRAND CENTRAL หรอื

เทยีบเทา่ 

**Weekend** 

พกั Marina Bay Sand  
Deluxe room 
**Weekday 

37,999.- 34,999.- 34,555.- 33,555.- 15,900.- 

พกั Marina Bay Sand 

Deluxe room 
**Weekend 

38,999.- 35,999.- 35,555.- 34,555.- 16,900.- 

 

 

 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเล่น) 
จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาต ัว๋ Express หากตกลงซื้อบตัรกบัทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากช าระเงนิแล้ว เนือ่งจากการ
ซื้อบตัรเป็นการล๊อคราคาต ัว๋กอ่นเดนิทาง บางคร ัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 

SGD หรอื 1,000 บาท บางคร ัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 100 
SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)     มีเตียงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมมี่เตียงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 
เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 12,000 บาท (ส าหรบั 4* ย่าน Orchard) 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 18,000 บาท (ส าหรบั Marina bay sand) 
สง่หนา้พาสปอรต์ส าหรบัจองต ัว๋และหอ้งพกัทนัทหีลงัท าการจอง  

สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
คณะกรุป้เล็กตอ้งจองต ัว๋เด ีย่ว ดงัน ัน้ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

หากยกเลกิขอยดึเงนิทีช่ าระมาแลว้ท ัง้หมดครบั 

 
****ไม่มีหัวหนำ้ทัวร ์  ไกดท์อ้งถ ิน่พูดไทยดูแลคณะตลอดกำรเดนิทำง**** 
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อตัรานีร้วม   

 ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป) โดยสำยกำรบนิ SQ 
 ค่ำรถตูร้ถหรอืมนิบัิสปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำอำหำร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
 ค่ำทีพั่ก 2 คนื ค่ำทีพั่ก  // พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน  

 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่ำบัตรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วต่ำง ๆ  ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตุกำรณท์ ีเ่กดิขึน้
ระหว่ำงวันเดนิทำงเท่ำนัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วนั   
 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และค่ำธรรมเนยีมส ำหรับผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ 
 ค่ำอำหำร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  

 ค่ำธรรมเนยีมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซักรดี โทรศัพท ์ ค่ำมนิบิำร ์ฯลฯ  

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%   
 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วัีนก ำหนดอำยุใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันทีจ่ะออกเดนิทำง 
 ตอ้งมหีนำ้ว่ำงอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจำกต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ท ีร่ะบุบนหนำ้ต๋ัวเท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอื
บำงส่วนใหก้ับท่ำน 

2. กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เท ีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหตั้วแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด 

 

4. ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

5. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกดิ เหตจุ ำเป็นสดุวิสัยจน
ไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ ูญหำย ส ูญเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำม

รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์และเหตสุดุวิสัยบำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล 
ตำ่งๆ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำม
รำยกำร หรือถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทุก

กรณี  
 บริษัทฯมีส ิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ

เลือ่นกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อไม่เที่ยวตำม
รำยกำร ไม่สำมำรถขอหักคำ่บริกำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมำจำ่ย เมื่อทำ่นได ้
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ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำง

บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขตำ่งๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบริษัทฯหรือคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรือจำกอุบัตเิหตตุำ่งๆ 


