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เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร ์“GARDEN BY THE BAY”  | สนกุเต็มวนักบัยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (ไม่

รวมค่าเขา้) | ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีถนนออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ และ บกักุด้เต๋ รา้น 

Song Fa สตูรสิงคโปร ์| พกัดี โรงแรมระดบั 3 ดาว* FREE WIFI  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี (SQ973 : 09.45-13.15) - 
GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย ์แซนด ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบนิซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพยีง 12,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ–สงิคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) - GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แม่
กวนอิม – ยา่น Clarke Quay -  มารนีา่ เบย ์แซนด ์

วนัท่ี 2.  Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวนั 
              Option 2 : เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios Singapore 
วนัท่ี 3.  อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุหง่ความมั่งคั่ง– ไชนา่ทาวน ์– ชม

วดัพระเขีย้วแกว้ – ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย - ชอ้ปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สงิคโปร์
(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบิสวุรรณภมูิ) (SQ978 :18.45-20.15) 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสดุบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAYอิสระใหท้่าน
ไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ ช่ืนชมกับตน้ไมน้านาพนัธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้งัมีทางเดิน
ลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟตส์  าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท) 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากทัง้
ชาวสิงคโปรแ์ละนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัดิส์ิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัดิส์ิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนัน้  มาจากคน
ท่ีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ี
อพยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสิงคโปร ์เพ่ือสกัการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรบัพบปะ พดูคยุ 
ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถู้กระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่
ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งนีก้ลบัไม่ไดร้บัความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นัน้
เลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิ หรือปาฏิหารยิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้สิงคโปร ์มีประวตัิยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน

ฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี ้“คลารก์คีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนท่ี
ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรับ
นกัทอ่งเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน (ไมร่วมคา่ลอ่งเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 650 บาท) 
จากนัน้อิสระ “มารีน่า เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกั
และหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่
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ขึน้ลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย 
พารค์นีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพืน้ท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอย
ฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ 
มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีนา่ เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุก รูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญ
มากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก
และภัตตาคารมากมาย ส าหรบันกัชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินคา้ย่ีหอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 
Show การแสดงนี ้ จัดขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่ งหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina (งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง) 

ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทยีบเท่า   

วันที2่ 
Option 1 : Free Day อสิระเทีย่วเตม็วัน 
Option 2 : เลือกซือ้ทวัรเ์สริม Universal Studios Singapore 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 Universal Studio of Singapore  

***Optional บตัรผูใ้หญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท  รวมรถตู ้ไป-กลบั(นั่งไดสู้งสุด 10 ท่าน)ไม่มีมคัคเุทศกแ์ละ
หวัหนา้ทวัรใ์หบ้รกิาร [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีจองก่อนเดนิทางเทา่นัน้]*** 
Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น.(เลน่ก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนูิ
เวอรแ์ซล สตดูโิอ สิงคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุม่ของทะเลสาบมีรีสอร์
ทหอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 
ชั่วโมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชรค็และเจา้หญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เรื่อง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อ
ดงั แสดงจรงิ แสง สี เสียง จรงิ ทา่นจะตื่นเตน้ประทบัใจไมรู่ลื้มมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี 
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6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแห่งความ บนัเทิง
ของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ 
มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในส่วนของยูนิเวอรแ์ซลและในส่วนของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเขา้เส่ียงโชคในคาสิโน 
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใช้การลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความ
อลงัการระดบัชาตท่ีิไดร้บัอนญุาตจากรฐับาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทิเชน่ สล๊อตแม
ชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดง
พาสปอรต์และหา้มมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ และ
หา้มสวมรองเทา้แตะ)หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ีระลึกหลงัจาก
ความสนกุสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)*** 

 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Marrison Bugis / Oxford หรือเทยีบเท่า   

วันที3่ 

อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พุ
แหง่ความม่ังค่ัง– ไชน่าทาวน ์– ชมวัดพระเขีย้วแก้ว – ศูนยส์มุนไพรและยาแผนโบราณ – 
โรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย - ช้อปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี–
กรุงเทพฯ(สนามบสุิวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์้องถ่ินซึ่งล้อมรอบดว้ยท าเนียบ
รฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร ์ผ่านชม 
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อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดย
รูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละคร
เอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน น าทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความมั่งคั่ง Fountain of 
Wealth แหง่เมืองสิงคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเรจ็ชิน้
ใหม ่หมูต่กึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคน
สิงคโปรเ์ช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ย่านไช
น่าทาวน ์ชม วัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว 
ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 คา่ใชจ้า่ยในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้ง
โถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ 
(หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จ้าแม่กวนอิมและใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ี
สวยงาม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ และชมสินคา้พืน้เมืองตา่งๆของทอ้งถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียง และเป็น
ท่ีนิยมอยา่งมากในประเทศสิงคโปร ์หลงัจากนัน้น าทา่นชม โรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอยท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของ
สิงคโปร ์ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบั อาทิเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ และเครื่องประดบัต่างๆอีก
มากมาย เพ่ือน าเป็นของฝากแก่คนท่ีทา่นรกั (รายการนี ้ส  าหรบักรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่ง มกราคม 2562 เป็นตน้ไป) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี์ ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ให้
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ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 
ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบนิ SQ978 
20.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คนื บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 26-28 ต.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 02-04 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 09-11 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 22-24 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 06-08 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 08-10 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 12,888.- 4,000 

วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 

วนัท่ี 20-22 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 11,888.- 4,000 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 

  8 SINGAPORE SAVE PRICE 3 วนั 2 คืน BY SQ                                                               [GQ1SIN-SQ002] 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยั
เครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



 

  10 SINGAPORE SAVE PRICE 3 วนั 2 คืน BY SQ                                                               [GQ1SIN-SQ002] 

 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 


