
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STR01 PERFECT IN SINGAPORE 3วนั 2คืน 
Optional tour!! UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 

 

 ชมพืชไม้นานาพันธุ์ที่ Garden by the bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ 
 ล่องเรือ Bumboat สัมผัสประสบการณ์ชมตึกระฟา้ของสิงคโปร์  
 ถ่ายภาพความประทับใจกับ Merlion คร่ึงสิงโตคร่ึงปลา 
 ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขอพรในเร่ืองการงาน และเร่ืองเรียน 
 สนุกสนานไปพร้อมกับ แพ็คเกจเสริม UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
 พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 
 พิเศษ !! มีรถบริการทุกวัน และรับส่งจากโรงแรมไป Resort World Sentosa ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

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

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11ปี   พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

22-24 ก.ค. 65 15,888 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
 
 

5,500 
 
 
 
 

15  
 
 
 
 
 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 65 15,888 15 

05-07 ส.ค. 65 14,888 15 

19-21 ส.ค. 65 14,888 15 

26-28 ส.ค. 65 14,888 15 
02-04 ก.ย. 65 14,888 15 

09-11 ก.ย. 65 14,888 15 



23-25 ก.ย. 65 14,888  
 
 
 
 

15 

30 ก.ย.- 02 ต.ค. 65 15,888 15 

07-09 ต.ค. 65 14,888 15 

15-17 ต.ค. 65 14,888 15 

28-30 ต.ค. 65 14,888 15 

**รวมค่าบริการ แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass (ส าหรับชาวต่างชาติ)** 

 

  

DEPARTURE:  TR625  BKK-SIN  10:50 – 14:15   
RETURN       :   TR610  SIN-BKK   15:25 - 16:55 
 

 
 
 
 
 

  08:00 น . พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน4 ประตู 5เคาน์เตอร์ 
K สายการบนิ SCOOT โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลด
สัมภาระโดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดนิทาง  

10:50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบินที่ TR625  
14:15 น . เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า 
สัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับชาวสิงคโปร์ รูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลา 
เ ห็นแล้วรู้ ทันที่ ว่ าที่ นี่ คือ สิงคโปร์  เป็นจุดเ ช็คอินยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัจะชอบแวะมาถ่ายรปู เพ่ือให้รู้ว่าเรามาถึงทีน่ี่
แล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้
ถ่ ายภาพ น ้ า พุแ ห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ที่ ว่ า กันว่า
ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเช่ือกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดใน
โลก โดยสร้างข้ึนจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสา
ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮนิด ู 
แล้วมีน ้าพุ่งข้ึนอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็น
ศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า น าท่านเดินทางชมความสวยงามของ 
Garden by the bay  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีช่ือเสียง
มากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina 
Bay สวนแ ห่งนี้ มี ค ว าม โดด เด่ น หล ายอ ย่ าง  มี ทั้ ง รู ปแบบ
สถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย 
พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล มี
การท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens 
by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay 
East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden ค่าเข้าชม Gardens 
by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม 
(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม ้(Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest) ราคา20 SGD ส าหรับผู้ใหญ่ 
15 SGD  ส าหรับเด็ก ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทศกาลต่างๆที่ทาง Garden by the bay จัดข้ึน 
โปรดเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - Merlion - Suntec city -Garden by the 

bay - ล่องเรือ Bumboat - Marina Bay Sand                                                                อาหาร เย็น                                                                               

                                                                                                                    



จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคน
สิงคโปร์อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat 
ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลทข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix 
Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน จากนั้นน าท่านสู่ แลนด์
มาร์คส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ แซนด์ จะมีการแสดงแสงสีเสียงและน ้าพุที่ใหญ่ที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยพ้ืนที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึง
ส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน ้ากลางแจ้ง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าว
มารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (การข้ึนชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)  
ที่พัก : Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

                      (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวันเดนิทาง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที2่) 
 อิสระทอ่งเที่ยว หรอืส าหรบัท่านที่ตอ้งการเดินทางสู่ Resorts 

World Sentosa มีรถโค้ชปรบัอากาศบริการและน าเดินทางไป
พบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ ยมที่ Resorts World 
Sentosa หรอืคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็นโตซ่า” (Sentosa) เปน็
เหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป็น
รีสอรท์แบบครบวงจรที่เต็มไปดว้ย สถานทีไ่ฮไลท์มากมาย ทีท่่าน
สามารถเลอืกซ้ือ Option tour เพ่ิมได้  
 

 

เวลาเปิดท าการ : 09:00 - 19:00 น. (วันพฤหัสบดี-อาทิตย์) เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เรื่อง
โปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่น
และการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) 
หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ช่ืนชอบและเป็นแฟนตัว
จริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน  
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้งเล่นเต้นร ามีการแสดงแบบตน้ฉบบั
ของบอร์ดเวย์ (Board way) ส่ือถึงละครชื่อดังต่างๆ   

แพ็คเกจเสรมิ: Universal Studios Singapore   
ราคา : Normal ticket เริ่มต้นผู้ใหญ่ 85 SGD / เด็ก 65 SGD (บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / ต ่ากว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า) 
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทศกาลต่างๆที่ทาง Universal studio Singapore จัดข้ึน โปรดเช็ค
ราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
 

วันที่สอง      Resort World Sentosa - Universal studios - Vivo City (มีรถบรกิารรบัส่งฟรี)-หรืออิสระทอ่งเที่ยว   
                              อาหาร เช้า                                                                                                                 



โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผสั ให้อารมณ์ความเปน็
เมืองใหญ่ โซนนี้ได้น าตัวการ์ตูนที่เด็ก ช่ืนชอบมาไว้ด้วย  
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญ
ภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อน
เริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ  
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์
ต้องค าสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีช่ือว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดน
นักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters  
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ 
Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park  
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมช่ันจากเรื่องเชร็คและการฉาย
หนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถ่ัวยักษ์เพ่ือตามหา
ห่านที่ออกไข่เป็นทองค าอันล ้าและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือ
เดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซ่ึงจะได้พบกับสัตว์ตา่งๆ ที่จะมาสร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะให้กับทุกทา่นที่ได้ล่องเรอื
เข้าไปชม และท่านยังสามารถ นั่งรถไฟฟา้จากสถานี Sentosa express สู่สถานี Vivo city station เพ่ือช้อปปิ้ งที่ 
วีโว่ ซิตี้ (Vivo City) อาคารรูปร่างสวยงามแปลกตาบนเกาะเซ็นโตซ่า ถือเป็นห้างที่ใหญ่และดีที่สุดในสิงคโปร์อีก
แห่งหนึ่ง ที่ตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งร้านแบรนด์เนม ร้านอาหาร มีดาดฟา้ให้ข้ึนไปชมอาทิตย์ตกดิน และยัง
มีน ้าพุให้เด็กๆ เล่นอีกด้วย จนสมควรถึงเวลานัดหมาย พบกันที่ Universal Studios เพ่ือน าท่านเดินทางกลับ
โรงแรม 
ที่พัก : Hotel Grand Central4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

                              (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
น าท่านเดินทางไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan 
Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมี
ช่ือเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธ์ิ เช่ือกันว่าหากไหว้
และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึง
พากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

วันที่สาม     Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - Fort Canning Park - Buddha Tooth Relic Temple -China town - 
ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ  
                                                                                                                                                                                        อาหาร เช้า
                                                                                                                 



 จากนั้นน าทุกท่านไปที่ อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง ว่ากันว่าที่นี่มีความ
ร่มรื่นมาก  ถือเป็นแลนมาร์คมหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจุดถ่ายรูปสุดฮิป นักท่องเที่ยวมักจะมา
ถ่ายรูปบริเวณบนัไดทางข้ึนอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ท าให้เป็นจุดเช็คอินที่ส าคัญอีกที่เลยทีเดียว ถ่ายภาพแบบจุใจเสร็จ
แล้วน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเข้ียวแก้ว(Buddha Tooth Relic Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วัดเข้ียว” 
เป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุ หรือ ฟนั ของพระพุทธเจ้า จึง
เป็นที่มาของช่ือวัด ที่เราเรียกกันว่า วัดพระธาตุเข้ียวแก้ว เป็นวัด
ทางศาสนาพุทธที่ส าคัญวัดหนึ่งของชาวสิงคโปร์ เป็นสถานที่ที่ไม่
ควรพลาด อยู่ใกล้กับย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown) สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางไปที่ ไชน่าทาวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกินและของ ขาย
มากมายให้เลือกซ้ือกลับไปฝากที่บา้นแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมี
วัดและพิพิธภัณฑ์ส าคัญหลายแห่ง (เพ่ือไม่เสียเวลากับการช้อปปิ้ งให้ท่านได้อิสระอาหารกลางวัน) 

บ่าย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! 
ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ ง 
และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาด
ใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นช้ันเหนือพ้ืนดิน 5 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเช่ือม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 
40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  

15:25 น. น าท่านเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ  SCOOT เที่ยวบนิที่ TR610  
16:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

หมายเหตุ : เง่ือนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อาจมีการเปล่ียนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ อาจปรับเปล่ียน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม กรณีมีค าสั่งจากหน่วยงาน
รัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 

1. กรอกแบบฟอรม์ด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านล้ิงก์ ทางบรษัิทจัดท าให้ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 



2.เตรียมเอกสาร Inter Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

3.ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจาก
ประเทศสิงคโปร์ ได้จากล้ิงก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถ
ติดต่อขอรับ Trace Together tokens (ค่ามัดจ าเครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth  

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเข้าสิงคโปร์ 

เด็กอายุ 12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวคัซีนโควดิ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพรอ้มกับผู้ปกครองที่
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครั้งนี้จะตอ้งมจี านวน 15 ท่านข้ึนไป กรณไีมถึ่งจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไมถึ่ง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัว๋หรอืวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเปน็ต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบรกิารอืน่ๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นัง่เป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวนัได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีคา่ใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน  SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าตดิเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบตัิเหตตุ่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรกัษา
เท่านัน้ (เข้ารบัรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเตมิจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเวน้ เปน็ไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดินทางอนันี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจน าเที่ยว ทีบ่ังคบัให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเวบ็ไซด์ Allianz ได้กรณที่านตอ้งการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครือ่งบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 25 SGD หรอื 650 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ : กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรอืปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้  
10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
 

 

 

 

 

 


