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จดุเดน่โปรแกรม 

1. ทีพั่ก4ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง ชอ้ปจใุจ สงิคโปร ์4วนั 3คนื   

2. ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

3. เมน ูCHILI CRAB ตน้ต ำรบั + ขำ้วมนัไก ่BOON TONG KEE +SONG FA BUKKUTEH 



 

 

 

 

4. ชมโชวน์ ำ้พุสดุอลงักำรงำนสรำ้ง SONG OF THE SEA 

5. น ำทำ่นน ำทำ่นขึน้ชงิชำ้ทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในโลก Singapore Flyer 

กาํหนดเดนิทาง 
วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – นํา้พุมั่งคั่ง  - Bumboat (-/-/D) 
06.00 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2 / เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.40  เหินฟ้าสู ่สิงคโปร์ โดย สายการบิน เที่ยวบินที่ SQ 973 
13.05  เดินทางถงึ สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  
 จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสูต่วัเมืองสงิคโปร์ที่มกีารจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ

ทา่นต้องทึง่ พิเศษ นําทา่น เยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร์ มารีนา่ เบย์ แซนด์ ประกอบ
ไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกวา่ 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าข้ึน 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์ค
นีถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสงู
200 ม. บนสวนได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มต้ีนไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา 
รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารีนา่ เบย์ แซนด์ส คาสโิน” ที่ตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวั
โรงแรม นําทา่นชม  นํา้พุแห่งความม่ังคั่ง Fountain of wealth  แหง่เมืองสงิคโปร์ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซิตี ้ซนั
เทค มาจากคาํในภาษาจีน แปลวา่ความสาํเร็จชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็นโครงการ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สดุของเมือง โดยคนสงิคโปร์เช่ือวา่ถ้าได้เดินรอบลานนํา้พ ุและได้สมัผสันํา้จะพบโชคดีและ ร่ํารวย
ตลอดปี ชมเมืองสงิคโปร์ ซึง่ล้อมรอบด้วยทาํเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาวา่การเมือง ชมถนอลซิาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุ
ชมววิริมแมน่ํา้สงิคโปร์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผัดพริกต้นตาํรับ (1) 
หลังอาหารค ่า   เดินทางสู่  ท่าเรือคลาร์ก ล่องเรือ BUMBOAT ชมทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแมน่ํา้สงิคโปร์ ในยามคํา่คืน ใช้เวลาลอ่ง

ประมาณ 40 นาทีโดยที่ทกุทา่น สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สงิคโปร์ไฟลเออร์,ตกึแอสพลานาด และ บริเวณ อา่วมารีนา่
เบย์ จากมมุมองที่แตกตา่ง ซึง่สวยงามและสดุแสนโรแมนติก 
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วันที่สาม (2) ยนิูเวอร์แซล สตูดโิอ ทัง้วนั เล่นได้ไม่จาํกดัรอบ – SONG OF THE SEA (B/-/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดินทางสูโ่ลกเหนือจินตนาการ ไปยงัดินแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร ความบนัเทิงระดบัโลก ให้
ทา่นได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไมรู้่จบในท่ีเดียวที่ๆ คณุและครอบครัวจะได้พบและสมัผสักบั
ประสบการณ์ใหม ่ท่ีโลกยงัต้องตะลงึ เปิดฉากความสนกุกบั  ยนิูเวอร์แซล สตดูิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบง่
ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูที่สดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดย
จําลองจากซีร่ีย์ช่ือดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึง่ผู้ เลน่สามารถเลอืกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน 
ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  



 

 

 

 

   
 
โซนอียปิต์โบราณพบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัที่มคีวามเร็วสงู  และความนา่กลวัของเหลา่วิญญาณมมัมีจ่ะคืบคลานใน
ทา่มกลางความมืด  มาทําให้คณุขนลกุซู้ ! โดยไมรู้่ตวั  
 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจลุสคิปาร์คที่พาย้อนอดตีกลบัไปสูย่คุดกึดาํบรรพ์หากใครลว่งลํา้เข้าเขตหวงห้าม 
ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัท์ได้ที่ วอ
เตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงนาํจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลยีที่คอยต้อนรับคณุเข้าสูป่่าทบึแหง่นีโ้ซนนิวยอร์กสมัผสัเมือง
จําลองนวิยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียล
เอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพเิศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลวู้ีด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท้ี่จะมายืนปรากฏตวับนท้องถนนแหง่นี ้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ชมภาพยนตร์ 3มิติ เร่ืองเชร็ค ซึง่คณุไม่
เคยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากที่นีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีกิ่จกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ดื่ม-ช้อปกบั
ร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสร์ิฟอาหารและเคร่ืองดืม่จากทัว่ทกุมมุโลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์
สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเดน่ท่ีสดุ 

 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
สามารถเลือกชม  AQUARIUM พิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้แหง่ใหมข่องสงิคโปร์ ท่ีเปิดในปลายเดือนพฤศจิกายน 2012 บนเกาะ
ตากอากาศของเกาะเซนโตซา่  ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ประกอบไปด้วย 10 โซนที่แตกต่างกนั 
สามารถชมความงดงามของโลกใต้สมทุร โดยดผูา่นแผงรับชมขนาดใหญ่ มีความสงูถึง 36 เมตร กว้าง 83. เมตร  (ไม่รวม
ค่าบัตรประมาณ  38 SGD ) อยู่บริเวณด้านหน้ายนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 

 
 ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร    
คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3) 

19.30 น. นําทา่นชม นํา้พุดนตรีเต้นระบาํ SONG OF THE SEA ลลีาอนัพริว้ไหวแสงเลเซอร์  สสีนัอนัตระการตา  และคนตรีที่
ไพเราะประกอบกบัตวัแสดงที่แสนจะนา่รักนา่ประทบัใจ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CGeK0twUhg_ZrM&tbnid=4z8ACN07KMIXzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chomthai.com%2Fforum%2Fview.php%3FqID%3D2077&ei=J2I0UfTWAeyziQeF0oCIAQ&bvm=bv.43148975,d.bmk&psig=AFQjCNF_K_Mpy9Bx-Y7yDL4c_HTm-NrgZw&ust=1362473885161942
http://1.bp.blogspot.com/-wYZrs17khwM/T3ulQyKY1dI/AAAAAAAAAZs/CNeRszBcf2o/s1600/universal-studioS-2000-3-19.jpg


 

 

 

 

จากนัน้เข้าสู่ที่พัก RAMADA  HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่สอง (3)   ไชน่าทาวน์ – Garden by the bay – Orchard rd .(B/L/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
   จากนัน้เดินทางสู ่ย่านไชน่าทาวน์ นําทา่นนมสัการ วัดพระเขีย้วแก้ว Buddha Tooth Relic Temple ซึง่เป็นสถานท่ี

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุโดยสถปูสร้างขึน้จากทองคําที่ผู้มจิีตศรัทธาร่วมบริจาคกวา่ 420 กิโลกรัม นมสัการสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิช่ืนชมความงามของงานไม้แกะสลกัจากพระพทุธรูปและตวัอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถงัซึง่เป็นยคุ
ทองของพระพทุธศาสนาในประเทศจีน ณ บริเวณ ไชนา่ทาวน์ / อิสระช้อปปิง้ของฝากที่ระลกึยา่น ไชนา่ทาวน์  นําทา่นสู ่
แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์  (GARDEN BY THE BAY) ให้ทา่นได้ชมการ
จดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร์ ให้ทา่นได้ช่ืนชมกบั ต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง
แหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติสงิคโปร์ นอกจากนี ้ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั 
Super tree คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกนั มีไว้สาํหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ (รวมค่าขึน้ลิฟต์สาํหรับ Super Tree) และยงัม ี
โซนของโดมจดัสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูิที่ต้นไม้ต้องการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง
เย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวนธีมตา่งๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ 
Cloud Forest ) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ. ภตัตาคาร  SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตู้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถ่ิน ร้านนีเ้ร่ิมต้น
ตํานานความอร่อยในปี 1696 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี   (5) 

บ่าย อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อิสระตามอธัยาศยัตามห้างสรรพสนิค้าชัน้นําที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทเิช่น ห้าง 
TAKASHIMAYA , ISETAN , TANG และอื่นๆ อีกมากมาย(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช็
อปป้ิง) 
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วันที่สี่ (4) เมอร์ไลอ้อน - Singapore Flyer - กรุงเทพฯ  (B/L/-)      
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่น ชมเมอืงสิงคโปร์ ซึง่ล้อมรอบด้วยทาํเนยีบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ชมถนนอลซิาเบธวอล์ค ซึง่เป็น
จดุชมววิริมแมน่ํา้สงิคโปร์ ทา่นสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึง
สงิโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่วมารินา่ มีทศันียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึง่โดด
เดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทเุรียนผา่นชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  
ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก มทีศันียภาพที่สายงาม  

   
 



 

 

 

 

โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน จากนัน้นําทา่นชม 
“Old Parliament House” ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ,ดนตรี,การเต้นรํา,การ
แสดงตลก และเก็บภาพความประทบัใจกบั “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างสาํริดเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 
ของไทย ซึง่ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสงิคโปร์เมื่อครัง้ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปร์
ในครัง้แรก 
จากนัน้นําทา่นขึน้ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก สิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)  ถือวา่เป็นชิงช้าทีม่ีขนาดใหญ่
ที่สดุในโลก โดยมีความสงู 165 เมตร ซึง่สงูกวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองววิจากด้านบนคณุจะเห็น
ทศันียภาพอนังดงามของสงิคโปร์ และบริเวณศนูย์กลางการค้ายา่นมารีนา่ ซึง่สามารถมองไปรอบๆได้ทัว่ทิศ 360 องศา 
สงิคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ถกูออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมกีระจกช่วยปกป้องรังส ีUV ได้ ดงันัน้ผู้
เยี่ยมชมสามารถมองเห็นววิของเมืองสงิค์โปร์ได้ไกลสดุลกูหลูกูตาแล้วยงัมองเห็นวิวที่อยูด้่านลา่งได้อีกด้วย แตล่ะแคปซูล
จะมีแอร์ปรับอากาศทาํให้รู้สกึเยน็สบายพอเหมาะกบัพืน้ท่ี 28 ตารางเมตร นอกจากนีย้งัมม้ีานัง่เลก็ๆ ไว้สาํหรับคนท่ีมี
ความกล้าน้อยให้ได้เพลดิเพลนิไปกบัการชมววิพร้อมกบัความสะดวกสบายด้วยไมต้่องกงัวลและการหมนุแตล่ะรอบใช้
เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง แตล่ะแคปซูลจคุนได้ 28 คน นอกจากนีย้งัมเีสยีงบรรยายมมุมองทศันียภาพตา่งๆ ท่ีคณุมองเห็น
ได้รอบทิศ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมนัไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว(7) 
บ่าย ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางก ี
16.00  ออกเดินทางสู ่สวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบนิที่ SQ 976 
17.30 เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรดินทำง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็ก ไม่มีตยีง พกัเดี่ยว 

1-4 พฤษภำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

10-13 พฤษภำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

26-29 มิถนุำยน 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

11-14 กรกฎำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

9-12 สิงหำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

9-12 ตลุำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

23-26 ตลุำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 



 

 

 

 

20-23 พฤศจกิำยน 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

4-7 ธนัวำคม 2557 27,999 26,999 25,999 7,900 

27-30 ธนัวำคม 2557 29,999 28,999 27,999 7,900 

28-31 ธนัวำคม 2557 29,999 28,999 27,999 7,900 

29 ธนัวำคม 2557-1 มกรำคม 2558 29,999 28,999 27,999 7,900 

 

*** สงวนสทิธิอ์อกเดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น*** (มหีวัหนำ้ทวัร)์ 

***เดนิทำง 10 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัร*์** 

 

เรยีนทำ่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทำงทกุทำ่น 

 
1. *** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
2. หากเกิดกรณีทรัพย์สนิหรือเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์หรือคณะที่สญูหายให้ถือเป็นความ

รับผิดชอบสว่นบคุคล 
3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
4. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง ปัญหาการจราจร

อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การลา่ช้า การยกเลกิเทีย่วบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แตเ่ราจะแก้ไขให้ดีที่สดุ 
5. กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ที่มกีารนดัหมาย 
6. กรณีออกตัว๋แล้วลกูค้ามเีหตทุี่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไมอ่นญุาตให้เปลีย่นช่ือในทกุกรณีและบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ

ในการคืนคา่บริการทัง้หมดเนื่องจากเราได้ชําระคา่โรงแรม อาหาร และพาหนะลว่งหน้าไปแล้ว (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบิน) 

7. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั  

8. กรณีที่มีการจดังานประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สทิธ์ิในการจดัทีพกันอกเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แตจ่ะคาํนงึถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลกูค้าจะได้รับ
เป็นสาํคญั  

9. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building  ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่งอาบนํา้ การ
ออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

10. กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศรวมถงึ



 

 

 

 

เที่ยวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
11. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศสงิคโปร์ บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
12. ในการเดินทางแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ ร่วมเดินทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิม หรือไมม่ีหวัหน้า

ทวัร์ร่วมเดินทาง หากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึง 
10 ทา่น 

13.  หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
14. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน อาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
15. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท

ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
16. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้ เมื่อทา่นตกลงชําระเงิน

ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
17. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินตา่งๆตามที่สายการบินอนมุตัิโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
18. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
19. ขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่บริการเพ่ิมหากมกีารปรับขึน้ของภาษีนํา้มนั 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 8,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นที่เหลอืชําระก่อนเดินทาง 15 วนั 
2. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ต้องชาํระราคาทวัร์ทัง้หมด 

 
อัตรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้หมูค่ณะทศันาจร ไป – กลบั ตามรายการท่ีระบไุว้ 
2. ภาษีสนามบินทา่อากาศยานสวุรรณภมูิและปลายทางตา่งประเทศ 
3. คา่ใช้จา่ยในตา่งประเทศ 
3.1 คา่ที่พกัตลอดการเดินทางตามที่ระบ ุ                      
3.2 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
3.3 คา่พาหนะในระหวา่งนําเที่ยวทัง้หมดตามที่ระบ ุ       
3.4 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆที่ระบ ุ
4. มคัคเุทศก์บริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชีวติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) 
 
ไม่รวม 

1. คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 
2. คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง 



 

 

 

 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่สาํหรับชาวตา่งประเทศ 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
5. คา่ภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม 
6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1) หากทา่นได้ชําระคา่มดัจําทวัร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แตเ่กิดเหตสุดุวิสยัที่ทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคนืเงินมดัจํา
ให้แก่ทา่นได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชําระคา่มดัจําที่นัง่ของสายการบิน คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถ้าม)ี และคา่ดําเนินการ คา่เอกสารและ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ให้กบัลกูค้าแล้ว หากมเีหตสุดุวิสยัที่ทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนคา่บริการให้ทา่นในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัคา่มดัจํา 50% 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 8-14 วนั   หกัคา่มดัจํา 100% 

 ยกเลกิก่อนเดินทาง  7 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่บริการทัง้หมด 
2) หากทา่นใดมเีหตสุดุวิสยัที่ทําให้ไมส่ามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ทา่นเปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ แตอ่าจมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ เช่น คา่
เปลีย่นช่ือท่ีนัง่ของสายการบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริง แตข่อสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดโดยเด็ดขาด 
3) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและสิงคโปร์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงนิ 100% 
 
 
 

 
 
 
 


