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“GARDEN BY THE BAY” | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)   
ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ | ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า  

ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด | ล้ิมรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์  
 พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง 28-31 ธันวาคม 2562  

ราคาเพียง 24,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) )(3K512 : 09.25-12.40) –  GARDEN  BY THE BAY – ล่องเรอื Bumboat – มารีน่า
เบย์แซนส์  

วันที่ 2. Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) 
วันที่ 3. สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”  
วันที่ 4. อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – นํ้าพุแห่งความมั่งค่ัง – ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว 

– ช้อปป้ิงที่ถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์ (สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ (สนามบิสุวรรณภมูิ) (3K513 :19.20-20.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (3K512 : 09.25-12.40) 
GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึ้น Super Tree) – ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ) – มารีน่าเบย์แซนส ์

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่ คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K512 
12.45 น. 

 
กลางวัน 

ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 

 หลังจากน้ันนําทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE 
BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อ
กับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ 
Super tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของ
โดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud 
Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ 
ประมาณ 728บาท) จากน้ันเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นําท่านล่องเรือ 
“Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่นํ้าสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝ่ังแม่นํ้าใจกลางสิงคโปร์ 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2 ,561 ห้อง โรงแรมยัง

มีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้
ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคา
ร่า และไฮโล และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน 
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สําหรับนักช้อปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ 
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Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier   
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonderful Light Show การแสดงน้ี 
จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina   

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

  

วันที่2 Universal Studios Singapore เต็มวัน (รวมค่าเข้า) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจ

ชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพ้ืนที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้อง
พัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม 
Crockford Tower  
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะ
ตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้
ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่าง
แท้จริง 
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York 
Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์
ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุด
สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความ
สนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park  
(ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้นํ้าสามารถ
บรรจุนํ้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นํ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพัง
ของเรือ ภายในได้จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 
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 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่3 สวนนกจูรง่–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time” 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมค่าเข้า)) เป็นสวนสัตว์ในแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รวม 126 ไร่ 
(202,000 ตารางเมตร) และมีนกกว่า 5,000 ชนิด จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชียอาคเนย์ แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ชม
นกเพนกวินที่เล่นสนุกสนานในส่ิงแวดล้อมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากน้ันชมการแสดงของนกเหยี่ยว (Kings of the Skies Show) 
และชมการแสดงของนกแสนรู้มากมาย หลังจากน้ันนําท่านน่ังรถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟ
ลามิงโก้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 

จากน้ันนําท่านข้ามสู่เกาะเซ็นโตซ่า ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซ่านําท่านชมโรงภาพยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่
ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดาราด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ทําให้คุณต้อง
คอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณอยู่ในเหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 หลังอาหารให้ท่าน นําท่านชมโชว์ “Wings of Time’’ อนิเมช่ันโชว์ม่านนํ้าแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการต์ูน Multimedia Effects 

ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาที่น่ีตัวการ์ตูนทุกตัวมีชิวิตและพร้อมจะพา
คุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงามทีเ่ต็มไปด้วยมิตรภาพและความช่วยเหลือที่จะทําให้ประทับใจไปตราบนานเท่านาน 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วันที4่ 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด –น้ าพุแห่งความม่ังคัง่ –ไชน่าทาวน์ – ชม
วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปป้ิงที่ถนนออร์ชาร์ด –สิงคโปร์ (สนามบินซางฮ)ี – กรุงเทพฯ (สนามบิสุวรรณภูม)ิ (3K513 :19.20-
20.35) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากน้ันนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ินซึ่งล้อมรอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้าสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” 
ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  
เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม
โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นําท่านแวะชม  นํ้าพุแห่งความมั่ง
ค่ัง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมูต่ึกซันเทคซติี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จช้ิน
ใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้า
ได้เดินรอบลานนํ้าพุ และได้สัมผัสนํ้าจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดปี นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง 
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ช้ันล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีช้ัน 2 -3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ช้ัน 4 เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่ง
ที่สวยงาม 

 
กลางวัน **(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)** 
บ่าย 

 
นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าช้ันนําและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์
พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้ามากมายจากทั่วโลก 
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแบรนด์เนมช้ันนําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 3K513 
20.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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ราคาทวัรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคเุทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสอืเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวสัิยต่างๆที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กครั้งก่อนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 
หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 

 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย

ภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด

เน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน BY 3K 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 28-31 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 23,999.- 7,000.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นกรณีท่านมีความประสงค์จะต้อง

การปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วัน
ล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่าน้ัน  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์

ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


