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กาํหนดวนัเดนิทาง:    

สงิหาคม : 12-14 สงิหาคม 2560 18,900 

SINGAPORE SUPER SAVE 
3 D 2 N  

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
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สงิหาคม : 11-13 สงิหาคม 2560 16,900 
กนัยายน : 8-10, 9-11 กนัยายน 2560, 29 กนัยายน –1 ตลุาคม 2560 16,900 
ตลุาคม : 6-8, 14-16, 20-22, 28-30 ตลุาคม 2560 16,900 
ตลุาคม: 13-15, 21-23 ตลุาคม 2560 18,900 
พฤศจกิายน : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พฤศจกิายน 

2560 
16,900 

ธนัวาคม : 1-3, 8-10, 15-17 ธนัวาคม 2560 17,900 
ธนัวาคม : 9-11 ธนัวาคม 2560 18,900 
ธนัวาคม : 30 ธนัวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 31 ธนัวาคม 2560 – 2 มกราคม 

2561 
19,900 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิซางฮ ี– GARDEN BY THE BAY – ลอ่งเรอื 

Bumboat – มารน่ีาเบยแ์ซนส ์– พัก GRAND PACIFIC HOTEL 
✈ X  O 

GRAND PACIFIC HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

2 Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) O X X 
GRAND PACIFIC HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรง

ละครเอสพลานาด – น้ําพแุหง่ความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน ์– ชมวัด

พระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สนามบนิซางฮ ี– 

สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– การเ์ดน้บายเดอะเบย ์– ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊ – Marina Bay Sands - 

Wonderful Light Show 

07.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ 

ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 

09.45 น.  

 

ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ973   

13.15 น. 

 

ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

นําทา่น                                        

 

 

 

หลังจากนัน้นําทกุทา่น ทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การ ์เดน้

บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะ

สงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ 

ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปรน์อกจากนีย้ังมทีาง 

เดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน 

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมคา่ขึน้ลฟิต ์

สําหรบั Super Tree) สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบและยังม ี

โซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี ้

Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมี

สวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรยีญ 

ประมาณ 728บาท) จากนัน้เขา้สูท่า่เรอืคลารก์คยี ์“Clarke Quay” สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม

ของชาวสงิคโปร ์นําทา่นลอ่งเรอื “Bumboat” (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ชมทัศนยีภาพของ

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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แมน้ํ่าสงิคโปรแ์ละวถิชีวีติความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน้ํ่าใจกลางสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่     

 

 

 

 

อสิระทา่นที ่“มารนีา่เบยแ์ซนส”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและ

หอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของ

โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรยีญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอื

ตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ที่

กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดร้ับการ

ตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารนีา่เบยแ์ซนสค์าสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่

นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ 

มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโล และตูพ้นัน

หยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมายของ

ประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุตํา่กวา่ 

21 ปี การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ และหา้ม

สวมรองเทา้แตะ) สําหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย 

อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier  

 

 ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน้ํา ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay 

Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Grand Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง   สนกุสนานเต็มวนัใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 

10:00 – 18:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49

เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 

หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทัีง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 

ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม ่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D 

Battle และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่น

กําลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ 

แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลก

ลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม 

ศนูยร์วมแหง่ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

**(อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่น

ของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่น

สามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุ

มหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ สลอ๊ตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโล

วง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมอีายตุํา่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ 

สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่น

สามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง  

 *** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าเปิดใหม่

ใหญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park  (ไมร่วมคา่เขา้ 38 SGD) จัดอนัดับใหเ้ป็น 

อควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้าสามารถบรรจุ

น้ําเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Grand Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม  เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) ไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ –  

              อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ซึง่ลอ้มรอบ 

ดว้ย ทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ

แมน้ํ่าสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้

ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก นําทา่น 

ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออน สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หัน

หนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่วยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลา

นาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน นําท่านแวะชม  นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ 

Fountain of Wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคํา

ในภาษาจนี แปลว่าความสําเร็จชิน้ใหม ่หมู่ตกึซันเทคสรา้งขึน้โดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่

นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพ ุ

และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระ

เขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ 

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั ้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นได ้

สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิและใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสูย่่านธุรกจิใจกลางสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ารด์ ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิาม่า, ออร์

ชารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากท่ัวโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบ

รนดเ์นมชัน้นําต่าง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเล่นเด็กต่าง ๆ 

มากมาย ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ี  

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่SQ978 

 

20.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ   

 

SINGAPORE SUPER SAVE 3D 2N BY SQ 
 

 

กําหนดการเดนิทาง       

กรกฎาคม : 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 กรกฎาคม 2560 สงิหาคม : 4-6, 

5-7, 11-13, 25-27, 26-28 สงิหาคม 2560 

กนัยายน : 1-3, 8-10, 9-11 กนัยายน 2560, 29 กนัยายน –1 ตลุาคม 2560   

ตลุาคม : 6-8, 14-16, 20-22, 28-30 ตลุาคม 2560 

พฤศจกิายน : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พฤศจกิายน 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 16,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 16,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 15,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 12,400.- 

 

กําหนดการเดนิทาง 1-3, 8-10, 15-17 ธนัวาคม 2560 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 17,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 17,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 16,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000.- 



SIN - SQ007                                                                                                    หนา้ 6 จาก 9     

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 13,400.- 

 

กําหนดการเดนิทาง 

28-30 กรกฎาคม 2560 / 12-14 สงิหาคม 2560 /13-15, 21-23 ตลุาคม 2560 / 

9-11 ธนัวาคม 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 18,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 18,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 17,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 14,400.- 

 

กําหนดการเดนิทาง       

30 ธนัวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 31 ธนัวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 19,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 19,900.- 

ราคาเด็ก พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 18,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 15,400.- 

 
 

หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท ัง้หมด 600 บาท/ทา่น 
ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**แจกนํา้ดืม่ วนัละ 1 ขวด** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 
เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  
หมายเหต ุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

หมายเหต ุ:  1.สําหรับผูม้คีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) กอ่นการเดนิทาง 

   2.ลกูคา้ ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ กรณีทา่นถอืพาสปอรต์เดนิทางเอง 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การ
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เปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการ

เดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15   ทา่นไมม่ี

หัวหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่    

   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
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เง ือ่นไขการจอง : วางเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท  ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น 

ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น

เป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ



SIN - SQ007                                                                                                    หนา้ 9 จาก 9     

เป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 


