
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

STR02SINGAPORE 3วนั2คนื 
เทีย่วครบเชค็อนิแลนดม์ารค์ดงัแหง่สงิคโปร์  

 เช็คอินสัญลักษณ์ของสิงคโปร์Merlion รูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลา 
 ชม นํ้าพุแห่งโชคลาภแลความมั่งค่ังจุดที่มีฮวงจุ้มดีที่สุดในโลกที่ ตึกซันเทค ซิต้ี 
 ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park 
 เดินเล่นย่าน China ย่านที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห ์
 ไหว้สักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม โด่งดังมากในเรื่องของความศักด์ิสิทธ์ิ 
 ชมต้นไม้และไฟยามค่ําคืนที่ Garden by the bay  สวนสาธารณะใหญ่และมีช่ือเสียงมากที่สุด 
 อิ่มอร่อยกับเมนูดังสิงคโปร์ ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ เมนูบักกุดเต๋ต้นตํารับ 

OPTIONAL TOUR Packageเช็คอิน “เซ็นโตซ่า” ตะลุยสวนสนุกUNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
และ ชมชีวิตใต้ท้องทะเลที่ S.E.A. Aquarium Singaporeพร้อมบริการรถตู้รับสง่ฟรี 

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)  นํา้หนกักระเป๋า 20 kg. + Carry on 7 kg. 
 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 
ราคาเด็ก 2-11 ป ี

(บาท) 
พักเด่ียว เพ่ิม 

 (บาท) 
ที่นัง่ หมายเหต ุ

04-06 พฤศจิกายน 65 14,888 

 

ไมม่ีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 4,800บาท) 

 
 

 
 

5,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  
 
 
 
 
 

18-20 พฤศจิกายน 65 15,888 15 

31 ธันวาคม 65 – 
02 มกราคม 66 

21,888 15 

13-15 มกราคม 66 14,888 15 

27-29 มกราคม 66 14,888 15 

03-05 กุมภาพันธ์ 66 14,888 15 

17-19 กุมภาพันธ์ 66 14,888 15 

03-05 มนีาคม 66 15,888 15 

10-12 มนีาคม 66 15,888 15 

17-19 มนีาคม 66 15,888 15 

23-25 มนีาคม 66 15,888 15 

 
DEPARTURE: TR609 BKK-SIN 09.30-12.55 
RETURN: TR604 SIN-BKK 12.40-14.15 
 

 
 

 
 
 
 
 

06.30น . พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน4 เคานเ์ตอร์สายการบิน 
SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีน่ัง่ โหลดสัมภาระโดยมี
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดนิทาง  

09.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบินที่TR609 
12.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)เมนู ข้าวมันไก่ BOON 

TONG KEE เมนูช่ือดังของสิงคโปร์ที่ใครมาที่นี้ต้องล้ิมลอง
ความอร่อยเป็นร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ 
ข้าวมันไก่ของบุญตงก่ีใช้ไก่คัดพิเศษ นึ่งทานพรอ้มกับข้าวมันที่
หอมหวล และนํ้าจ้ิมสูตรเด็ดร้านบุญตงก่ีได้ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.
1979 จากรถเข็นขายข้าวมันไก่ในย่านไชน่าทาวน์ของประเทศ
สิงค์โปร์แต่ด้วยรสชาติของข้าวมันไก่ที่อร่อยไม่เหมือนใคร และ
บริการช้ันเย่ียมทําให้กระจายสาขามากมายในสิงคโปร์ ถือเป็น
เมนูข้ึนช่ือที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึง 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Suntec City(ซันเทค ซิตี้)ให้ท่านได้ถ่ายภาพ นํ้าพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth)ที่ว่า
กันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเช่ือกันว่าเป็นจุดทีม่ีฮวงจุ้ยดทีีสุ่ดในโลก โดยสร้างข้ึนจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็น
รูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีนํ้าพุ่งข้ึนอยู่ตรง
กลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพกับ
Merlion สิงห์โตทะเลพ่นนํ้า สัญลักษณ์ที่สําคัญสําหรับชาวสิงคโปร ์รูปปั้ นครึง่สิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี่คือ
สิงคโปร์ เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบแวะมาถ่ายรูปโดยโพสต์ท่าทางต่างๆ เช่น ท่าอ้า
ปากรับนํ้าจากสิงโต ถือเป็นท่ายอดฮิตองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเลยทีเดียว 

วันที่หนึง่         ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - ซันเทคซิตี ้- นํ้าพุแห่งโชคลาภ - 
Merlion -            อุโมงค์ตน้ไม้ Fort Canning Park - ย่าน China town - วัด Kwan Imm Thong Hood Cho 
Temple -  
                     ่        
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทุกท่านไปที่  อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park 
ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง มีบรรยากาศเย็นและร่มรื่น
มากๆ ถือเป็นแลนมาร์คมหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและยังเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิปที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูป
บริเวณบันไดทางข้ึนอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ทําให้เป็นจุดเช็คอินที่
สําคัญอีกที่เลยทีเดียวแวะถ่ายภาพย่าน China townซ่ึงเคย
เป็นถ่ินที่อยู่ของชาวจีนที่อพยพมายังสิงคโปร์ ปัจจุบันได้
กลายเป็นย่านที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกัน
ได้ อ ย่ างมี เสน่ ห์  โดยมี ทั้ ง วั ด ว าอารามที่ มี คุณ ค่ าท าง

ประวัติศาสตร์หากมีเวลาแนะนําใหท้่าน เดินไปชมวัดช่ือดัง วัด
เข้ียวแก้วBuddha Tooth Relic Temple & Museumที่เป็น
มรดกทางประวัติศาสตร์ โดยออกแบบภายในอย่างงดงามและ
จัดแสดงงานพุทธศิลป์ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยมีอายุยาวนานหลาย
พันป ีและยังมีร้านขายยาแผนโบราณ และบาร์และร้านแนวไลฟ์
สไตล์ที่กําลังเปน็ทีน่ยิมยุคปจัจุบนัแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมของ
สิงคโปร์ที่วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้
สร้างมากว่า 100ปีและมีช่ือเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เช่ือกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะ
เรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)เมนูบักกุดเต๋ต้ตํารับที่ Song Fa BakKutTheล้ิมรสบักกุดเต๋ ต้น
ตํารับที่เปิดมานานกว่า 50 ปี และการันตีด้วยมิชลินไกด์ ชิมเมนูยอดฮิตกระดูกหมูต้มนํ้าซุปสมุนไพรหอมกลมกล่อม 
เผ็ดข้ึนจมูกด้วยพริกไทย เสิร์ฟมากันแบบนํ้าซุปใสๆ ซดคล่องคอ 
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางชมความสวยงามของต้นไม้และไฟยามค่ําคืนที่ Garden by the bay  เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay 
สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธ์ุไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืช
ทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากนํ้าทะเล มีการทําโดมปรับอากาศเรือนกระจก
รูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มตน้ไมยั้กษ์อีกดว้ย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มาก
ที่สุดจะเป็น Bay South Gardenคา่เขา้ชม Gardens by 



the Bay มีส่วนที่ เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้อง เสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่ เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม 
(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)  
ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วันก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

OPTION TOUR PACKAGEUNIVERSAL STUDIOs SINGAPORE 
และ S.E.A. Aquarium Singapore รวมบัตรพร้อมบรกิารรถรับส่ง 
 เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ ยมที่ Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็นโต
ซ่า” (Sentosa) เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความแปลกใหม่และ
ไม่เหมือนใคร เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่เต็มไปด้วย เต็มอิ่มกับการ
ผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เรื่องโปรดที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
สิงคโปร์ Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกที่เราจะได้
สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย 
Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) หนังท
รานฟ อร์ เม อ ร์  (Transformers) หรื อ อ ย่ าง  จูร าส สิคป าร์ ค 
(Jurassic Park) โดยปั จ จุบั นแบ่ ง เป็ น  6 โซนด้ วย กัน โซนที่ 

1Hollywoodเ ดิ น เ ล่ น ไป ต า ม  Walk of Fame บ น ถ น น 
Hollywood Boulevard และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่อง
โปรดของท่านโซนที่ 2 New York เดินสัมผัสกับความรู้สึกของ
เมืองนิวยอร์คเหมือนในภาพยนตรโ์ซนที่ 3Sci-Fi City สํารวจมหา
นครแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความแอคช่ันแห่งนี้ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ
เครื่ อ ง เล่ นที่ ทํ า ให้ อ ะด รี น าลี น ของทุ ก ท่ าน ห ล่ั ง  ม าใน ธี ม
ภาพยนตร์TRANSFORMERS โซนที่ 4 Ancient Egypt อียิปต์
โบราณย้อนเวลากลับไปในอียิปต์ช่วงทศวรรษ 1920 และสํารวจเสา
โอเบลิสก์โบราณ และ ปริศนาของสฟงิซ์ และเครื่องเล่นอีกมากมาย 
โซนที่ 5The Lost Worldโลกที่สาบสูญเดินเล่นไปกับธีมไดโนเสาร์
ใน Jurassic Park และชมการแสดงผาดโผนที่ท้าทายในการแสดง
ทางนํ้าที่น่าตื่นเต้นของ WaterWorldโซนที่ 6 Far Far Awayเดิน
เข้าสู่อาณาจักรเทพนิยายแห่งFar Far Awayที่มีปราสาทใหญ่แสน
สวยตัวละครดัง ยักษ์เขียว และเพ่ือนของเขา ลาพูดได้ ของการ์ตูน
ดังที่ใครๆก็รู้จักเชร็คShrek นั้นเองและให้ทุกท่านได้เดินชมชีวิตใต้
ท้ อ ง ท ะ เล ที่  S.E.A. Aquarium  ห รื อ  South East Asia 
Aquarium  จ ะ อ ยู่ ใ น  Resort World Sentosa ใ ก ล้ กั บ 
Universal Studio เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าทางทะเลที่มีขนาดใหญ่
มากอันดับต้นๆ ของโลก ภายในมีสัตว์นํ้า มากกว่า 800 สายพันธ์ุ
จํานวนมากกว่า 100,000 ตัว โดยตั้งอยู่ในโซนของ Marine Life 
Park ภายใน  Resort World Sentosa นั้ น เอง ศูนย์รวมปลา
กระเบนแมนต้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงปลากระเบนราหูมหาสมุทร
ขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์นํ้า แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 

วันที่สอง      อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!!OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!   อาหาร เช้า  
  



โซน ซ่ึงแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันโดยเป็นทางเดินอุโมงกระจกใต้ทะเล ท่านสามารถมองเห็นปลาว่ายนํ้า
แบบประชิด ตามทางเดินเราจะพบฉลามยักษ์ใหญ่มองเห็นได้ใกล้ชิดมากๆ และชมความสวยงามของตู้ปลาทะเล
สวยงามขนาดยักษ์ ตั้งอยู่กลางโถงทางเดิน นอกจากนี้ยังมีตู้ปลาแบ่งชนิดต่างๆ มีเป็น 20-30 ตู้เรียงรายกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่พัก : Hotel Royal @Queen 4* หรือระดบัใกล้เคียงกัน   
                     (ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วันก่อนวนัเดินทาง)  

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯพิเศษ !! 
ทา่นสามารถชม THE JEWEL CHANGI นํ้าตก
ในตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศ
ยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Groupและ CapitalLand Mall Asia
โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่ง
การบิน การช้อปปิ้ ง และการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ํา
สมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ  134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นช้ันเหนือพ้ืนดนิ 5 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเช่ือมต่อไปยัง
เทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยนํ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะ
มีนํ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนํ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่างอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งและเดินชม THE JEWEL 
CHANGI ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

12.40น.       นําท่านเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบินที่TR604 
14.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม     ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ  อาหาร 
เช้า    



 
 
 
 
 
 
 
►เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ที่ระบุข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ) 
หรือ International Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
3.กรอกแบบฟอร์มด้ าน สุขภาพ ไม่ เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทางบริ ษัท จัดทํ า
ให้https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
1. แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►รายช่ือวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้มีดังนี้ 
1. CanSinoBIO/Convideciaหรือ Janssen/J&J vaccine จํานวน 1 เข็ม หรือ 
2. AstraZeneca,Covaxin, Moderna, Spikevax,Covishield,Novavax, Covovax, 

Nuvaxovid,Pfizer/BioNTech/COMIRNATY,Sinopharmหรอื Sinovacสามารถฉดีสตูรผสมหรอืไขวไ้ด ้จาํนวน 2 
เขม็ 
>>ตอ้งฉีดวัคซีนตามรายการอย่างน้อย 14วนัก่อนเดินทางเท่านั้น 

 >>ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน
 เดินทาง  และเดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

►การเดนิทางครัง้นี้จะต้องมีจํานวน 15 ท่านข้ึนไป กรณไีมถึ่งจํานวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดนิทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางตอ่) โดย
ทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 
►ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
 
►การจองทวัร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป็นต้องชําระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน้ 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
 

อัตราค่าบริการ รวมบัตรค่าเข้า Universal Stuios และ S.E.A Aquarium   
พร้อมรถตู้รับสง่ โรงแรมและ Resorts World Sentosaราคาเด็ก และ ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,999 บาท 
เงื่อนไข จะต้องมีผู้เดินทาง 6 ท่านข้ึนไปกรณีไมถึ่งจํานวนดังกล่าวขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง 

 



เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น(ตัว๋กรุป๊ไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเล่ือนวนัได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัที่เข้าพักห้องโรงแรม ไมม่ีห้องTRP(3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพ่ิม)กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบไุว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจัดทีพั่กในเมอืง
ใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
5. เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสายการบิน SCOOT(TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านตอ้งเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอบุตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททําไว้ ทัง้นี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีม่ีการตกลงไวกั้บบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไมร่วมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม  

1. ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าพนกังานยกกระเป๋า

ที่โรงแรม เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ําการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ25 SGD หรือ 700 บาท/ท่านสําหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและนํ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหต ุ:กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน  
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดนิทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  
6.เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุป๊ที่เข้าพักโดยมีห้องพักสําหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9.กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10.มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน้ 
11.ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 

 

 

 


