
 

 

FTT2306 ทัวร์สิงคโปร์ SPEEDY RACE SINGAPORE F1 3D2N (VZ) 

 
 

เดนิทางโดยสายการบิน ThaiVietjet Air (VZ)  
 รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) แบบจุใจ 3 วัน BAY Grandstand 
 ชมคอนเสิรต์ WESLIFE , GREENDAY , BLACK EYED PEAS   
 พักโรงแรม 4* Grand Central หรือเทยีบเท่า 
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 



 

 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไ่ชน่าทาวน ์
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 สัมผัส น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี 
 รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด  

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์–การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์– Fountain of wealth - Singapore Grand Prix (F1)   (D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI VIETJET AIR  

(VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 
09.45 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบินที ่VZ620  
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท์ี่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถ่ินเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์
และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์
นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็น



 

สวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  (ไม่
รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ท่านชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซนัเทคซิตี ้ ซนัเทคมาจากค าใน

ภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สดุ

ของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้น
ชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกั ๆ ใหเ้รา
ดอีูกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุ แลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 
จากนั้นเดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ที่เป็นสระว่ายน า้และ
จดุชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร
ท้องถ่ินร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
 

น าท่านเข้าชมงาน FORMULA 1 / SINGAPORE GRAND PRIX 2022 

ZONE ทีน่ั่ง https://singaporegp.sg/en/event-info/circuit-park-map 
BAY GRANDSTAND สแีดงๆ ตรงกลางครบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://singaporegp.sg/en/event-info/circuit-park-map


 

 
ชมคอนเสิรต์ หนึ่งในบอยแบนด์ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดตลอดกาล Westlife ประกอบดว้ยนักรอ้ง Shane Filan, Mark 
Feehily, Kian Egan และ Nick Byrne นบัตัง้แต่ก่อตัง้กลุ่มไอรชิในปี 2541 ซิงเกิล้ 14 เพลงและสตูดิโออลับัม้ 8 จาก 12 อลับัม้
ไดข้ึน้สู่อนัดบั 1 ในชารต์องักฤษ ท็อปชารต์ที่มีผลงานเพลงฮิตมากมาย ไดแ้ก่ Swear It Again, Flying Without Wings, IF I Let 
You Go และ My Love ไดร้บัรางวลัมากมาย รวมถึง World Music Award หนึ่งรางวลั, Brit Awards สองรางวลั, MTV Awards 
สี่รางวัล และ Record of the 4 รายการ รางวัลประจ าปี. จนถึงปัจจุบัน วงบอยแบนด์มียอดขายรวมกว่า 24 ล้านในสหราช
อาณาจกัร สามารถชม 'The Wild Dreams Tour' ของ Westlife ไดท้ี่ Padang Stage ในโซน 4 ในวันเสารท์ี ่1 ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมทีพั่ก  Grand Central Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  
 

วันทีส่อง Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)                                                  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
****อิสระให้ท่านได้ท่องเทีย่วหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย *** 
*** บัตร F1 BAYGRAND STAND เข้าชมงานได้ทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาทีท่่านต้องการ *** 
งานเร่ิมประมาณ 17.00 น.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คอนเสิร์ต Green Day วงดนตรีพังค์ชาวอเมริกันในต านาน เตรียมเขย่าเวทีปาดังในโซน 4 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 
Green Day ประกอบดว้ยนักรอ้ง Billie Joe Armstrong, เบส Mike Dirnt และมือกลอง Tré Cool, Green Day เป็นหนึ่งในวง
ดนตรีที่ขายดีที่สดุในโลกตลอดกาล ดว้ยยอดขายมากกว่า 70 ลา้นแผ่นทั่วโลกและกว่า 10 พนัลา้นสตรีมรวมถึงอลับัม้ Dookie 
ของพวกเขา ผูเ้ขา้รบัต าแหน่ง Rock and Roll Hall of Fame ที่ไดร้บัรางวัลแกรมมี่ 5 สมัย ไดร้บัการยกย่องอย่างกวา้งขวางใน
กระแสหลกัในพงักร์อ็ก สง่ผลใหซ้ิงเกิลฮิตอนัดบัหน่ึง รวมถึง American Idiot, Good Riddance (Time of Your Life)  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วันทีส่าม     เมอรไ์ลอ้อน – CHINATOWN -  ชมวัดพระเขีย้วแก้ว - ออรช์ารด์ - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวติัศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรฐัสภาของสิงคโปร ์ 
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวญั
จากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสมัพันธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ที่พระองค์
เสด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต

คร่ึงปลานีหั้นหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่น
ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระ

เขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ ์ เมื่อวนัที่ 1มีนาคม 

2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช้

ประกอบ ศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดน้ า  

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสดุ จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ที่ตัง้อยู่
บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออร์
ชารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารค้า รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย  สองฝ่ังถนน 
อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   



 

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน
เซ็ปตใ์หท้ี่นี่เป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล า้สมยัใน
แบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอรม์ินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื ้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)  เทีย่วบินที ่VZ621 
15.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียน
ราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
 

 

 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจา้หน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร ์
- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพรอ้มกบั
ผูป้กครองที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างอย่าง
นอ้ย 2 หนา้ 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2 ทา่น  
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กพักรวม 
กับผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

เด็กพักรวม 
กับผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที ่01 - 03 ตุลาคม 2565 25,999. - 24,999 23,999.- 3,900. - 5,900. - 



 

อัตรานีร้วม   

❖ รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก.  
❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร  ์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 2วัน ท่านละ 600 บาท 
เก็บทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   

วัคซีนทีป่ระเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 

Vaccinations Accepted by Singapore 

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval between 
Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval between 
Doses 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 2 24 days 

Serum Institute of 
India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 2 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

• mRNA-1273 

• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Ad26.COV2.S 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL vaccines  

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 



 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 
ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุนรายการ
เดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักที่ลูกคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษิัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการ
คืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ



 

ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข
ต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


