
      42/37 Moo 5, Lamlukka 11 Road. Kookot, Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand.   
      Tel: (662) 987 7074-5 Fax: (662) 987 5564  
      Website: www.smartworldholiday.com  

           E-mail: info@smartworldholiday.com 

 

 

ทวัรโ์ปรแกรม 
Singapore Go Sea Games  3 วนั 2 คนื  

(Football Thai vs Vietnam) 

สายการบนิ NOOK  SCOOT รหัสทัวร ์ PKSEGV6 

ไฮไลท ์

 

 

 

 

 ชมการแขง่ขนัฟตุบอลตดิขอบสนาม ระหวา่ง ทมีชาตไิทย VS ทมีชาตเิวยีดนาม  

 อสิระเต็มวัน Universal Studio, Marina Bay Sand, Singapore Flyer, China 

Town, Little India, Orchard Road 

 หรอืเก็บภาพความสวยงามและความประทบัใจในการแขง่ขนัซเีกมสส์ดุอลงัการ  

อตัราคา่บรกิาร 

 
วันเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/หอ้ง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่(2+1)  
พักเดีย่ว (เพิม่) เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

10-12 มถินุายน 58 7,900 บาท 2,900 บาท 

 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ชมการแขง่ขนัฟุตบอลระหวา่ง ทมีชาตไิทย VS  ทมีชาตเิวยีดนาม              

เชา้ 

 

 

08.25 น. 

11.50 น. 

 

 

 

18.00 น. 

 

ลกูคา้เดนิทางไป สนามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ NOK SCOOT 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 

เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW202  

ถงึสนามบนิชางก ีChangi Airport หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปร ์โดยรถโคช้ปรับอากาศ ผา่นชมความสวยงามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความ

สะอาดของเมอืงสงิคโปร ์น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  อสิระตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลานัดหมายน าทกุทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศไป  ชมและเชยีรก์ารแขง่ขนัฟุตบอล

ซเีกมสร์ะหวา่งทมีชาตไิทย กบั ทมีชาตเิวยีดนาม  (รวมคา่ต ัว๋เขา้ชมแลว้) จบเกมสน์ าทกุทา่น
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พกัที ่

เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศัย 

พกัที ่ Fragrance Hotel-Ruby หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
วนัที ่2 ชมมหกรรมกฬีาซเีกมส ์หรอื อสิระชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั 

 

เชา้ 

 

 

 

 

พกัที ่

 

 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้ ตามอธัยาศยั  

ใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วอสิระตามอธัยาศยั ไมว่า่จะเป็น สวนสนุก Universal Studio, Marina Bay 

Sand, Singapore Flyer, China Town, Little India, Orchard Road  และทา่นอาจเลอืกเขา้รว่ม

ชมการแขง่ขนัซเีกมส ์(ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม) หลากหลายประเภทกฬีาทีท่า่นสนใจไมว่า่จะเป็นตะกรอ้, 

วอลเลย่บ์อล, แบตมนิตัน, ฟตุบอล (อสิระทกุทา่น เดนิทางกลับสูโ่รงแรม ตามอธัยาศยั )  

พกัที ่ Fragrance Hotel-Ruby หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สนามบนิซางฮ ี -  กรงุเทพฯ 

 

เชา้ 

 

 

13.25 น. 

 

14.25 น 

 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้ ตามอธัยาศยั  

อสิระและพักผอ่นตามอธัยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิชางก ีโดยรถ

โคช้ปรับอากาศ 

ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่

XW201 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามระบใุนรายการ 

 คา่รถรบัสง่ ตามระบใุนรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  

 คา่น า้หนกักระเป๋าตามเงือ่นไขของสายการบนิไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่บตัรเขา้ชมการแขง่ขนัฟุตบอลคูร่ะหวา่งทมีชาตไิทยกบัทมีชาตเิวยีดนาม (ส าหรบั 20 ทา่นแรกเทา่น ัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่อาหารบนเครือ่งบนิขาไปและขากลบั 

 คา่ตั๋วเขา้ชมการแขง่ขนัฟตุบอล ไทย VS มาเลเซยี 

 คา่เขา้ชมการแขง่ขนักฬีาประเภทอืน่ๆนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

 คา่ทปิทา่นละ 12$SGD 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั หรอืตอ้งการใบก ากบั

ภาษ)ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  
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 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)

ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 

นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 

เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

  

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 ลกูคา้จะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวน ภายใน 1-2 วนัหลงัจากการจองและไดร้บัการตอบรบัจากทางบรษิทั 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1) ไมส่ามารถยกเลกิการจองไดห้ลังจากช าระเงนิ 

2) กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน 

 รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  

3) ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ 

    ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

4) ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ 

 ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

5) ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเกนิการจลาจล/ปิดสนามบนิ/สายการบนิปรับหรอืยกเลกิเทีย่งบนิ/หรอื

สถานการณ์ตา่งๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิท 

6) เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข 

    ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


