
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: SG01A PACKAGE SINGAPORE 3D2N  

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3วัน 2คืน 
เริ่มตน้ท่านละ 10,888 บาท  

 
PACKAGE A PACKAGE B PACKAGE C 

+ ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋า) 
+ โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

+ ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋า) 
+ โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
+ รถรับส่งสนามบินสนามบิน 

+ ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋า) 
+ โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
+ รถรับส่งสนามบินสนามบิน 
+ พร้อม City Tour By Mini Van (2 ชัว่โมง) 

เริ่มต้นเพียง  10,888.- /ท่าน (2 ท่านขึ้นไป) เริ่มต้นเพียง 12,888.- /ท่าน (2-3ท่าน) เริ่มต้นเพียง 14,888.- /ท่าน (2-3ท่าน) 
 เริ่มต้นเพียง  11,888.- /ท่าน (4 ท่านขึ้นไป) เริ่มต้นเพียง 13,888.- /ท่าน (4 ท่านขึ้นไป) 

- พักเด่ียวช าระเพ่ิม 7,500.- 
- เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่  

- เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคาลด 1,000 บาท 
- น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg 700-800 บาท/เท่ียวบิน 

ที่พัก : Hotel Grand Central (4 STAR) , Hotel Grand Pacific (4 STAR) หรือระดบัใกลเ้คียงกัน    
สามารถก าหนดวันเดินทางได้เอง (ตรงกับเที่ยวบิน) ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่วันเดินทางของลูกค้า 

 
SCOOT FLIGHT (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
DEPARTURE :   TR625 BKK-SIN  10:50 – 14:15   



 

 

 

 

 

 

 

RETURN       :   TR610  SIN-BKK    15:25 – 16:55  

 
AIRASIA FLIGHT (สนามบนิดอนเมือง) 
DEPARTURE :   FD357 DMK-SIN  10:40 – 14:05   
RETURN        :   FD356  SIN-DMK    14:40 – 16:20 

 
 
สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าในสิงคโปร ์
THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีนีเ่ป็นทัง้ ศูนย์กลางแหง่การบิน การช้อปปิ้ ง 
และการพักผอ่นอย่างแทจ้ริง ซ่ึงโดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็น
โดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนอืพ้ืนดนิ 5 
ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจดุกึง่กลางสุดของ
อาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยกัษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรัง่พรูลงมา
จากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  
 

 

Suntec City (ซันเทค ซิตี้)   
ให้ท่านไดถ้่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตาม
หลักฮวงจุย้ จนเชือ่กันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีทีสุ่ดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดง
ขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทัง้ 4 ขา้ง เปน็รูปสัญลักษณ์ของ
จักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งข้ึนอยูต่รงกลางของวงแหวน และภายในอาคาร
ยังเป็นศูนยก์ลางของห้างสรรพสินค้า 

 
 

ไชน่าทาวน์ China Town  
สถานท่ีท่องเทีย่วส าคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกินและของ ขายมากมายให้เลือก
ซื้อกลบัไปฝากที่บา้นแลว้ ไชน่าทาวน์ท่ีสิงคโปร์ยงัมวีัดและพิพิธภัณฑส์ าคัญหลายแหง่ 

 
 

Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า  
รูปปั้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้วรู้ทันท่ีว่าที่น้ีคอืสิงคโปร์ นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะแวะ
มาถ่าย โพสต์ทา่ทางตา่งๆ อา้ปากกินน ้าบา้ง สระผมบ้าง ถอืเป็นสถานที่ท่ีใครๆกต็้อง
มาเกบ็ภาพ 
 
 

Garden by the bay   



 

 

 

 

 

 

 

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในยา่น Marina Bay สวนแหง่นี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
สถาปตัยกรรม พันธ์ุไม้นานาชนิดจากทัว่ทกุมุมโลก ทัง้พืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชท่ีอยู่บนดอยสูงระดบั 2,000 เมตรจากน ้า
ทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนีก้ย็ังมกีลุ่มต้นไมย้ักษ์อกีดว้ย พ้ืนท่ีใน
สวน Gardens by the Bay จะแบง่ออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden 
ส่วนที่มีพ้ืนท่ีมากทีสุ่ดจะเป็น Bay South Garden 

 
 
OPTIONAL TOUR: 

 
แพ็คเกจเสริม 1 : Universal Studios Singapore   
ราคา : ผู้ใหญ่ 81 SGD / เด็ก 61 SGD  
(บัตรเด็กอายุ 4-12 ปป  /ต ่ากว่า  3 ปป ไม่เสียค่าเข้า)  
เวลาเปดิท าการ : 09:00 - 19:00 น. 
เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและ
การ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน  )The Minions) 
หนังทรานฟอร์เมอร์  )Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค  )Jurassic 
Park) ใครที่ช่ืนชอบและเป็นแฟนตัวจริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะ
สนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน  

 
แพ็คเกจเสริม 2 : Garden by the bay 
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest  
ราคา : ผู้ใหญ่ 28 SGD / เด็ก 15 SGD  
(บัตรเด็กอายุ 3-12 ปป  /เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปป ไม่เสียค่าเข้า ) 
เวลาเปดิท าการ : 09:00-21:00  
รอบบริการสุดท้ายก่อน 20:30 น. 
Flower Dome เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซ่ึงได้รับการบันทึก
ลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จาก
หลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ Cloud Forest อีกหนึ่งเรือนกระจกขนาดใหญ่ ที่มี
ภายในจัดโซนเป็นแบบป่าดิบช้ืน ท่ีมีน ้าตกขนาดยักษ์ ท่ีสูงถึง 35 เมตรให้ชม
ตัง้แต่หน้าประตูเลยทีเดียว ซ่ึงเป็นน ้าตกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วย  
 
แพ็กเกจเสริม 3: ล่องเรือ BumBoat 
ราคา : 20 SGD  
ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น ้า 
เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ 
แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน 

 
แพ็คเกจเสริม 4 : Singapore Flyer  
ราคา : ผู้ใหญ่ 33 SGD / เด็ก 20 SGD  



 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมบริการรถรับ -ส่ง  
(บัตรเด็กอายุ 2-13 ปป  /เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปป ไม่เสียค่าเข้า ) 
เวลาเปดิท าการ : 09:00 - 21:30  
รอบบริการสุดท้ายก่อน 21:15 น. 
ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาด มองได้ไกลถึง 45กิโลเมตร   มีความสูงถึง 165 เมตร ซ่ึงจะท าให้
ท่านเห็นภาพของเมืองสิงคโปร์จากมุมสูง คุณจะได้เห็นสถานที่ส าคัญๆของสิงคโปร์ สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามและมองเห็นสถานทีๆส าคัญจากSingapore Flyer  )ใช้เวลาประมาณ 30นาท ี( 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  

***มิิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน ***  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระจ านวนเต็ม กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

**ส าคัญ **ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง  (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและจ านวนหน้หนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า ( **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  ** กรุณา
ส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. รวมค่าบริการลงทะเบียน แบบฟอร์มก่อนเข้าเมืองสิงคโปร์ และ Thailand pass 
2. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
4. กรณีพัก ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง  3TRP ส าหรับพัก 3 )ท่านมี )  ห้อง2อาจจ าเป็นต้องแยกพัก (

   (ค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิมกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกล้เคียงแทน  

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการแพ็คเกจ พร้อมคนขับรถ )2 ช .ม/. 1 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

7. สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. ประกันการเดินทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
7. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพั่ก ทัง้นี้ข้ึนอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย14วันกอ่นการเดินทาง 
มิิะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 
10. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
11 .การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จดัท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบตัิเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลกูค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลมุการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืน่ๆ
ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  ประกันภยัเดินทาง



 

 

 

 

 

 

 

อันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บงัคับใหบ้ริษัทน าเทีย่ว ท าประกันเิพาะ
อุบตัิเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้  
13. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 


