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SINGAPORE ICC GROUP 2019 

ชมฟตุบอล MANCHESTER UNITED – INTER MILAN 
และ TOTTENHAM HOTSPURS – JUVENTUS FC. 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ SQ 

 
ออกเดนิทาง 20-22 JUL 2019 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- The Jewel  – ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - National Stadium  (รวมคา่ต ัว๋

แลว้) (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4เคานเ์ตอร ์K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 973  

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจดัผงัเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่     

 

น ำทำ่นเขำ้ชม “The Jewel” อำคำรสดุล ้ำรปูทรงโดนัทสงู 10 ชัน้ ภำยในนัน้ประกอบไปดว้ยสวนในรม่ 

รำ้นคำ้รำ้นอำหำรชัน้น ำ โรงแรม และน ้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกบนพื้นที่กว่ำ 13,000 ตร.ม. เพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกและสรำ้งควำมผอ่นคลำยใหก้บัผูโ้ดยสำรทีม่ำใชบ้รกิำรสนำมบนิ 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จำกนัน้น ำท่ำน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยำยประวัตศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภำของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้ร า การแสดงตลก ผำ่นชม “Elephant Statue” รปูปัน้ชำ้งส ำรดิเป็นของขวัญจำกพระจลุจอมเกลำ้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรำ้งควำมสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปร์เมือ่ครัง้ที่

พระองค์เสด็จมำเยือนสงิคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรยีน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

 
*** น ำทำ่นเดนิทำงสู ่National Stadium เพือ่ชมกำรแขง่ขนัฟตุบอล *** 

ระหวำ่ง Manchester United (Man U) และ  Internazionale Milano (Inter Milan) 

(รวมคา่ต ัว๋ดบูอล ICC แบบ CAT5 แลว้) 

SEAT PLAN >> https://www.sportshub.com.sg/ICC2019 

 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Copthorne King’s Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่อง GARDEN BY THE BAY - UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร)   - National Stadium  
(รวมคา่ต ัว๋แลว้) (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้ำ่นได ้

ชมกำรจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกำะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้ำนำพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลำงกำรพัฒนำ

อยำ่งตอ่เนือ่งแห่งชำตขิอง Marina Bay บรหิำรโดยคณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำตสิงิคโปร ์นอกจำกนี้

ยังมทีำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่คีวำมสงูเขำ้ดว้ยกัน มไีวส้ ำหรับใหผู้ท้ีม่ำเยอืน

สำมำรถมองเห็นสวนจำกมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนยีภำพอนังดงำม

ของอำ่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 

2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 

รถโคช้น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

https://www.sportshub.com.sg/ICC2019
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(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนุกเพิม่โปรดแจง้ ณ 
เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

 
***หากซือ้เพิม่แลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ัว่โมง

เทา่น ัน้ หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้ำ่นไดพ้บกบักำรแสดงสดุตระกำรตำและควำมสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบกำรณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉำกควำมสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18 ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพำะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทัง้หวำดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับควำมสูง 42.5 เมตรโดยจ ำลองจำกซรีี่ยช์ ือ่ดังแบทเทลิ

สตำร ์กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ลน่สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเป็นฝ่ำยมนุษย ์ หรอืฝ่ำยวำยรำ้ยไซลอน ก่อนลงมอื

ฟำดฟันบนอำกำศอยำ่งหวำดเสยีวของแตล่ะฝ่ำย 

โซนอยีปิตโ์บรำณพบกับเครือ่งเล่นเขยำ่ขวัญทีม่คีวำมเร็วสงู  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวญิญำณมัมมี่

จะคบืคลำนในทำ่มกลำงควำมมดื  มำท ำใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปำรค์ทีพ่ำยอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด ำบรรพห์ำกใครล่วงล ้ำเขำ้

เขตหวงหำ้ม ไดโนเสำรจ์ะโผล่มำหำคุณทันท ีเท่ำนัน้ยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับกำรแสดงโชวผ์ำดโผน

เสีย่งตำยของเหลำ่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกสักำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรล่องเรอืชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์

กำรต์นูเรือ่งมำดำกสักำร ์อำทเิชน่ อเล็กซ,์มำรต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขำ้สูป่่ำทบึแห่ง
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นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ ำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิำ และตื่นตำไปกับ

บรรยำกำศแห่งกำรสรำ้งภำพยนตรก์ำรแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท์!คำเมร่ำ! 

แอคชัน่!สรำ้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละกำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบรติีท้ีจ่ะมำยนืปรำกฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปรำสำท ฟำร ์ฟำร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภำพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมำกอ่น นอกจำกทีน่ีเ้ทำ่นัน้ นอกจำกนีย้งัมมีมุ ลด

ควำมหฤหรรษ์มำทีก่จิกรรมเบำๆเอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรำ้นอำหำร บำร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อำหำรและ

เครือ่งดืม่จำกทัว่ทกุมมุโลกรวมถงึรำ้นชอ้ปป้ิง รำ้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทำงเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสำยทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซำ่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!แหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหม่

ใหญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ได้

ในราคา ในราคา ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายตุ า่กวา่ 12ปี 29 SGD))    
 จัดอันดับใหเ้ป็นอควำเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้ ำ 

สำมำรถบรรจุน ้ำเค็มไดก้ว่ำ 45 ลำ้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่ำ 800 สำยพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ำกว่ำ 

100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซำกปรักหกัพังของเรอื ภำยในไดจ้ ำลองควำมอดุมสมบรูณ์ของทะเลตำ่งๆ ทั่ว
โลก 
 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน 
/ ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตาม

อธัยาศยั 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่National Stadium เพือ่ชมกำรแขง่ขนัฟตุบอล 

ระหวำ่ง Juventus และ  Tottenham Hotspur 

(รวมคา่ต ัว๋ฟตุบอล ICC แบบ CAT5 แลว้) 

SEAT PLAN >> https://www.sportshub.com.sg/ICC2019 

 
จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Copthorne King’s Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)      

    

วนัทีส่าม วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์-  มารนีา่ เบย ์แซนด ์-  ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – 

สนามบนิ– กรงุเทพฯ (B/L/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรำ้ง

ขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจำ้ วัดพระพุทธศำสนำแห่งนี้สรำ้ง สถำปัตยกรรม 

สมัยรำชวงศถ์ัง วำงศลิำฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีำคม 2005 ค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทัง้หมดรำว 62 ลำ้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมำณ 1500 ลำ้นบำท) ชัน้ล่ำงเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสนพธิี   ชัน้ 2-3 

เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ (หำ้มถ่ำยภำพ) ใหท้่ำนได ้

สกักำระองคเ์จำ้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมกำรตกแตง่ทีส่วยงำม พรอ้มเดนิเลน่ช ้

อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศัยประมำณ 1 ช.ม. 

 

จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ำรน่ีำ เบย ์แซนด์ส 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่ำ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

https://www.sportshub.com.sg/ICC2019
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เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรอืตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์ สกำย พำรค์นี้ถอืว่ำเป็นสวนลอยฟ้ำ

ขนำดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกวำ่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำทีม่คีวำมสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งสวยงำม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีำ้นอำหำรที่

หรูหรำ รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ คำสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอำคำรอันโออ่ำ่

หรหูรำฝ่ังตรงขำ้มกบัตัวโรงแรม จัดวำ่เป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมกำรพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สำมำรถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

เหรยีญมำกกวำ่ 1,500 ตู ้อำท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บำคำรำ่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภำยใน

ยงัมรีำ้นคำ้ปลกีและภตัตำคำรมำกมำย ส ำหรับนักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

มำกมำย อำท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

 

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคำ้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่่ำสดุ จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสำยนีเ้ป็นแหง่แรกเพรำะวำ่สงิคโปรม์ทีำ่เรอืและเรอืสนิคำ้ทุกล ำจะ ตอ้ง

มำผ่ำนที่ ท่ำเรือของสงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชำรด์จัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะว่ำมี

ศูนย์กำรคำ้ รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดีมำกมำยตั ้งอยู่เรียงรำย สองฝ่ังถนน อำทิเช่น หำ้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย 

..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
17.35 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ982 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 700 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

โรงแรม พเีรยีด ไฟทบ์นิ จ านวน ราคา พกัเดีย่ว 

 

Copthorne King’s 

Hotel   
Or Same Class 

 

20-22 
JUL 

2019 

SQ973 
0940-1300 

// 
or SQ982 

1730-1900 
25+1 20,999 4,500 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 
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***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

รำคำตั๋ว Express หำกตกลงซือ้บัตรกับทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถคนืเงนิได ้หลังจำกช ำระเงนิแลว้ 
เนือ่งจำกกำรซือ้บัตรเป็นกำรลอ๊ครำคำต๋ัวกอ่นเดนิทำง บำงครัง้หำกผูใ้ชบ้รกิำร Express มจี ำนวนนอ้ยรำคำอำจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บำท 

บำงครัง้หำกมผีูต้อ้งกำรใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทำงมำก รำคำอำจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บำท   

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
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อตัรานีร้วม   

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทำ่น  
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรทีเ่กดิขึน้

ระหวำ่งวันเดนิทำงเทำ่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 รวมคำ่ตัว๋ฟตุบอล ICC 2 คูแ่ลว้ 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 700 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนยีมส ำหรับผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ 
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ธรรมเนยีมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรดี โทรศัพท ์ คำ่มนิบิำร ์ฯลฯ  
 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
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เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจำกตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วีันก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันทีจ่ะออกเดนิทำง 
 ตอ้งมหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล 
ต่ำงๆ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำม
รำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำม

รำยกำร ไมส่ำมำรถขอหักคำ่บรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย เมือ่ท่ำน
ไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำง
บรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

 


