
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ชมพืชไม้นานาพันธุ์ที่ Garden by the bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ ่
 ล่องเรือ Bumboat สัมผัสประสบการณ์ชมตกึระฟา้ของสิงคโปร์  
 ถ่ายภาพความประทับใจกบั Merlion ครึ่งสิงโตครึ่งปลา 
 ไหว้สักการะเจ้าแมก่วนอิม ขอพรในเรื่องการงาน และเรื่องเรียน 
 สนุกสนานไปพร้อมกับ แพ็คเกจเสริม UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
 พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 
 พิเศษ !! มีรถบริการทุกวัน และรับส่งจากโรงแรมไป Resort World Sentosa ยูนิเวอร์แซลสตดูิโอ 

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

 



 
 

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2-11ปี   พักเดี่ยว
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 . พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศขาออก ชัน้4 ประตู 5เคาน์เตอร์ K สายการบนิ SCOOT 
โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 
ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระโดยมีเจา้หนา้ทีบ่ริษัทฯคอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง  

10:50 น. น าทา่นเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบนิที่ 
TR625  

14:15 น . เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมอืงและพิธกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

วันทีห่นึ่ง         ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี - Merlion - Suntec city -Garden by the 

bay - ลอ่งเรือ Bumboat - Marina Bay Sand                                                                อาหาร เยน็                                                                               

                                                                                                                    



 
 

น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า สัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับชาวสิงคโปร์ รูป
ปั้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี่คือสิงคโปร์ เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบ
แวะมาถ่ายรูป เพ่ือให้รู้ว่าเรามาถึงที่นีแ่ล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ 
น ้าพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดี
ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลกัษณ์
ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลางของวง
แหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า น า
ท่ านเดินทางชมความสวยงามของ  Garden by the bay  เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดด
เด่นหลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่ว
ทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 
2,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรง
เปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อกีด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุด
จะเป็น Bay South Garden ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม 
โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ 
(Cloud Forest) ราคา20 SGD ส าหรับผู้ใหญ่ 15 SGD  ส าหรับเด็ก ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาม
เทศกาลต่างๆที่ทาง Garden by the bay จัดข้ึน โปรดเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคน
สิงคโปร์อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat 
ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลทข์องสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix 
Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย ์แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกนั จากนั้นน าทา่นสู ่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 (การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)  
ที่พัก : Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

                      (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 
 อิสระทอ่งเทีย่ว หรือส าหรับท่านที่ต้องการเดนิทางสู่ Resorts 

World Sentosa มรีถโค้ชปรับอากาศบริการและน าเดนิทางไป
พบกับความสุขและความสนกุสุดเตม็เปี่ ยมที่ Resorts World 
Sentosa หรือคนมกัจะเรียกยอ่ว่า “เซ็นโตซ่า” (Sentosa) เปน็
เหมอืนสวรรค์ของคนที่ชอบความแปลกใหม่และไม่เหมอืนใคร เป็น
รีสอร์ทแบบครบวงจรทีเ่ตม็ไปด้วย สถานที่ไฮไลทม์ากมาย ทีท่่าน
สามารถเลือกซ้ือ Option tour เพ่ิมได้  
 

 

เวลาเปิดท าการ : 09:00 - 19:00 น. (วันพฤหัสบดี-อาทิตย์) เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เร่ือง
โปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเคร่ืองเล่น
และการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) 
หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัว
จริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน  
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทงิโซนแห่งการร้องเลน่เต้นร ามกีารแสดงแบบตน้ฉบบั
ของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ   
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็น
เมืองใหญ่ โซนนี้ได้น าตัวการ์ตูนที่เด็ก ช่ืนชอบมาไว้ด้วย  
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนทีดู่ล ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเคร่ืองเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญ
ภัยและมีความหวาดเสยีวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเคร่ืองเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใสก่อ่น
เร่ิมเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ  
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เคร่ืองเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์
ต้องค าสาป เคร่ืองเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดน
นักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters  
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ 
Jurassic Park และ Water World เคร่ืองเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park  
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเร่ืองเชร็คและการฉาย
หนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถัว่ยักษ์เพ่ือตามหา
ห่านที่ออกไข่เป็นทองค าอันล ้าและยังมีเคร่ืองเล่นอีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เคร่ืองเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือ

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

วันทีส่อง      Resort World Sentosa - Universal studios - Vivo City (มีรถบริการรับส่งฟรี)-หรืออิสระทอ่งเที่ยว   
                              อาหาร เช้า                                                                                                                 



 
 

เดินไปในเกาะมาดากสัการ์ ซ่ึงจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะให้กับทกุท่านที่ได้ลอ่งเรือ
เข้าไปชม และท่านยังสามารถ นั่งรถไฟฟา้จากสถานี Sentosa express สู่สถานี Vivo city station เพ่ือช้อปป้ิงที่ 
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   

                              (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 
น าท่านเดินทางไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan 
Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมี
ช่ือเสียงโด่งดังมากในเร่ืองของความศักด์ิสิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้
และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเร่ืองงาน และเร่ืองเรียน ผู้คนจึง
พากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น 

 จากนั้นน าทุกท่านไปที่ อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park ตั้งอยู่ใน
สวนสาธารณะใจกลางเมือง ว่ากันว่าที่นี่มีความร่มร่ืนมาก  ถือเป็น
แลนมาร์คมหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจุดถ่ายรูปสุดฮิป นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปบริเวณ
บันไดทางขึ้นอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ท าให้เป็นจุดเช็คอินที่ส าคัญอีกที่เลยทีเดียว  ถ่ายภาพแบบจุใจเสร็จแล้วน าท่าน
เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว(Buddha Tooth Relic Temple) 
หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วัดเขี้ยว” เป็นที่ประดิษฐานของพระทันต
ธาตุ หรือ ฟนั ของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ที่เราเรียกกนั
ว่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เป็นวัดทางศาสนาพุทธที่ส าคัญวัดหนึ่ง
ของชาวสิงคโปร์ เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด อยู่ใกล้กับย่านไชน่า
ทาวน์ (Chinatown) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปที่ ไชน่าทาวน์ 
China Town สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจาก
จะมีของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซ้ือกลับไปฝากที่บ้านแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมีวัดและพิพิธภัณฑ์
ส าคัญหลายแห่ง (เพ่ือไม่เสียเวลากับการช้อปป้ิงให้ท่านได้อิสระอาหารกลางวัน) 

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



 
 

บ่าย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! 
ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป้ิง 
และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาด
ใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเชื่อม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 
40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  

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

 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ อาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม กรณีมีค าส่ังจากหน่วยงาน
รัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 

1. กรอกแบบฟอร์มดา้นสุขภาพ ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทางบริษัทจัดท 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 ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถ
ติดต่อขอรับ Trace Together tokens (ค่ามัดจ าเคร่ือง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth  

 

 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/


 
 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

►รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเข้าสิงคโปร์ 

เด็กอายุ 12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองที่
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

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

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึ้นไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

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

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



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได้ และตอ้งเดนิทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้) 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที่เขา้พักห้องโรงแรม ไมม่ีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย่ว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ตา่งๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกล้เคยีง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน  SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดนิทาง และลูกค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรักษา
เทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณี
ลกูค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เปน็ไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดินทางอนันี้โดยทั้งนี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเทา่นั้น แตท่ั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีทา่นต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 25 SGD หรือ 650 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน า้ใจจากทา่น 
7.  



 
 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากับเทา่นัน้ 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
 

 

 

 

 

 


