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ใบอนุญาติน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307 

 

ถ่ายรูปกบั MERLION สญัลกัษณ ์ของประเทศสิงคโปร ์

ชมMARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน ้าพFุOUNTAIN OF WEALTH ที่เช่ือกนัว่าจะน ามาซ่ึงโชคลาภ 

GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรท์ี่ใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์

 

พิเศษ 1: บินบ่าย กลบัดึก ราคาสบายกระเป๋า  

พิเศษ 2: ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัของสิงคโปร ์รา้น BOON TONG KEE  
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วนัที่แรก กรุงเทพฯ-ดอนเมือง-สงิคโปร ์–การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์ 

12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น3ประต ู7 เคานเ์ตอร ์

8   สายการบินไทยไลออ้นแอรโ์ดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

15.40 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์ เที่ยวบินที่ SL8806 (ไม่มี

อาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

19.30 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบั

เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร  

น าทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย  ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจัดสวนท่ี

ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้านไดช้ื่นชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไว ้

ส าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสอง

เรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี 

Flower Dome (ชี วภาพแบบแห้ง เย็น)  และCloud 

Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆให้

 เดินชม  (ไม่รวมค่าเข ้าชม  Flower Dome และ 

Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร ์หรือประมาณ 720 บาท)  

พกัที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 วนัที่สอง อิสระเตม็วนัใหท้่านชอ๊ปป้ิงหรอืท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีท่านชอบดว้ยตวัเอง (ไม่มีรถบสั + 

ไกดท์อ้งถ่ิน บรกิาร) 

08.00 น. คืนค่าอาหารเชา้เป็น เงินสด มูลค่า 7.5 SGD  

 อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูและเสน้ทางการท่องเท่ียวไดจ้าก

หวัหนา้ทวัร ์(ไม่มีรถโคช้บรกิาร) 

 ***(อิสระอาหารกลางวันและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของ

ท่าน)*** 
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เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณา

นิคม ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดง

โชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลได้

สรา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโต

ซ่ามีขนาด       5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมี้

สถานท่ี ส าหรบัท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนัง่รถรางฟรีภายใน

เกาะเชื่อมต่อไปยังสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น Universal Studio 

,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , UnderWater World – โลกใต้

น ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

**สามารถซ้ือตัว๋ Universal Studio กับทางบริษัทไดใ้นราคา 1,750 บาท(มี VOURCHER 

อาหาร และ ของฝากใหมู้ลค่า 10 SGD** 

ถนนออรช์ารด์เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเกาะสิงคโปร ์และจะมีสินคา้แบรนดเ์นมรุ่น

ใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บน

ถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรมี์ท่าเรือ และเรือสินคา้

ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์

จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 

รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน 

อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และ

อ่ืนๆอีกมากมาย 

ยา่นลิตเติ้ ล อินเดีย เป็นยา่นเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามชื่อ ทุกวนัน้ียงัคงมีร่องรอยของ

การคา้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตก

ทอดมาใหเ้ห็นอย่างคึกคักตามสองฝากถนน Serangoon Road 

อันเป็นถนนเสน้หลัก หรือแมแ้ต่ถนนดา้นในอย่าง Campbell 

Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั ท่าน

สามารถมาหาซ้ือน ้ามันนวดแบบอยุรเวท เคร่ืองทอง ธูปหอม 

และ อ่ืนๆ ได้ท่่ี น่ี  ชมสีสันและความสวยงามของ วัด  Sri 

Veeramakaliammanท่ีเป็นวัดฮินดูส าหรับสักการะเจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลท์ของลิตเต้ิล

อินเดียท่ีใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คือ หา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ “น ้าหอม” เพราะราคาถูกมาก 
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วัดศรีมาริอมัมันต ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร ์

ตั้งอยูใ่นไชน่าทาวน์  (China Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยม

เรียกจนติดปากกนัวา่ “วดัแขก สิงคโปร”์ รอบๆ ตวัอาคารของ

วัดทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปป้ันและรูป

แกะสลกัลง สีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และสตัวร์า้ยใน

เทพนิยาย มีความเชื่อกนัวา่หากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบ

พระอุโบสถวัดใหเ้ป็นเลขค่ี คุณจะโชคดี และในช่วงเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ 

(Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของวดัน้ี 

ยา่นไชน่าทาวน ์เพื่อสมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนใน

ประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออยา่งมากและ

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนมต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

สวนนกจูรง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่น

พ้ืนท่ีรวม 126 ไร่)  ในเขตจรูง ภายใตแ้นวคิดการแสดงแบบ

เปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงท่ีนักท่องเท่ียว

เดินชมได ้มีนกจากภมิูภาคต่างๆเชน่เอเชียอาคเนย ์แอฟริกา 

ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวน

เชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ ้า

ครั้งแรกของโลก ท่ีสวนนกกระทุงสวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีสวนนกลอร่ี

โลฟ,น ้าตกท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีสงูท่ีสุดของโลก  

Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า 

ค่าข้ึนประมาณ 33 ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

พกัที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม วดัเข้ียวแกว้ - น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ –Merlion Park-มารน่ีาเบยแ์ซน – ชอ้ปป้ิงถนนออร์

ชารด์- ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

08.00 น. คืนค่าอาหารเชา้เป็น เงินสด มูลค่า 7.5 SGD  

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้วดัน้ีถูก

สร้างขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ีด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้าน

เหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศถ์ัง ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบั

ศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรม
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สารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบูชา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียว

ชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในย่าน CHINA TOWN บนัทึกภาพ

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหา 

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถ

ถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาด

ยกัษ์ วิวสิงคโปร ์ฟลายเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด ์จากน้ันน าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ี

ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย มี "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรอื 

Fountain of Wealthน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี แทนท่ีจะพุ่งขึ้ นเหมือนกบั

น ้าท่ีอ่ืนๆ แต่กลบัไหลลงในความเชื่อท่ีว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้มือนัน่เองเชื่อ

กนัวา่จะท าใหช้ีวิตคนท่ีสมัผสัโชคดีและ ร า่รวยตลอดปี 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย เมนู ขา้วมนัไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสิงคโปร ์ณ 

ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์  มารีน่า เบยแ์ซนด์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮ

ไ ลท์ คื อ  The Sands Sky Park ตั้ ง อ ยู่ ชั้ น ท่ี  57 ขอ ง

โรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 

500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่น

อาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  จัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี

ความสงู 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบั

อีก 650 ต้น มีร ้านอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และยัง มี  “มารีน่า เบย์แซนด์ 

คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่   ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝัง่ตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ี

เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว   สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 

ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่าและไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้

ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมีอายุต า่กวา่ 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น 

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  
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 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดย

ท่ีทุกท่าน สามารถชมวิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร์

, ตึกแอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

จากน้ันใหท่้านอิสระกับการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้

ทั น สมั ย ท่ี ถู ก ใ จพร้อ มชม สินค้า อิ เ ล็ กท รอ นิกส์

คอมพิวเตอรก์ลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ชอ้ปป้ิง  ORCHARD ROAD

ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆทั้งสองฝัง่ถนน   

(หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวมใน

กรณีที่ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการเดินทางน า

คณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน) 

17.30 น.    บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

20.30น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบินไทยไลออ้นแอรเ์ที่ยวบินที่SL8807 

 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

21.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก 

ครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

5-7 พฤศจกิายน 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

6-8 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

7-9 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 
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12-14 พฤศจกิายน 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

13-15 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

14-16 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

19-21 พฤศจกิายน 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

20-22 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

21-23 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

26-28 พฤศจกิายน 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

27-29 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

28-30 พฤศจกิายน 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

     

17-19 ธนัวาคม 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

18-20 ธนัวาคม 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

19-21 ธนัวาคม 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

24-26 ธนัวาคม 2558 7,500 7,500 7,500 3,000 

25-27 ธนัวาคม 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

26-28 ธนัวาคม 2558 7,900 7,900 7,900 3,000 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใ บ
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เท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปร์

ได ้  
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