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ใบอนุญาติน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307 

 

ถ่ายรูปกบั MERLION สญัลกัษณ ์ของประเทศสิงคโปร ์

ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมอนัหรูหราระดบั 6 ดาว  

สมัผสัน ้าพ ุFountain of Wealth ที่เช่ือกนัว่าจะพบกบัโชคลาภ  

ชม Wonder full Light โชวแ์สงสีเสียง ผ่านม่านน ้า ใหญท่ี่สุดในอาเซียน 

 

พิเศษ 1: ไฟลท์สวย ไปเชา้ – กลบัค า่  

พิเศษ 2: ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัของสิงคโปร ์รา้น Boon Tong Kee 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ – Merlion Park- การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์

(ไม่รวมค่าเขา้ชมโดม) – มารน่ีาเบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light   

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น4ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์E   สายการบินเจท็สตาร ์(3K)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.15 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบินเจท็สตาร ์ เที่ยวบินที่  3K 512 

12.50 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบั

เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

  

น าท่านชม "ซันเทคซิตี้ " ตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย มี 

"น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealthน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี แทนท่ีจะ

พุง่ขึ้ นเหมือนกบัน ้าท่ีอ่ืนๆ แต่กลบัไหลลงในความเชื่อท่ีวา่เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้มือนัน่เองเชื่อ

กนัวา่จะท าใหช้ีวิตคนท่ีสมัผสัโชคดีและ ร า่รวยตลอดปี 

น าท่าน ถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละคร

เอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร ์ฟลายเออ้  , 

มาริน่า เบยแ์ซนด ์

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

สิงคโปร์ ใหท่้านไดช้ื่นชมกับ ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ 

Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั 

Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดม

จดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบ

แหง้เยน็) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆให ้ เ ดินชม  (ไม่ รวมค่ า เข ้า

ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร ์หรือประมาณ 720 บาท)   

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชม  มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรใูหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ย

หอ้งพกักว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวม

ค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 

3 แซนด์สกายพาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 

และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 

250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้            มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า 

เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝัง่ตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็ม
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ไปดว้ยเกมการพนันทุกรปูแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดย

มีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า 

 และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมี

อายุต า่กวา่ 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวม

รองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถชมวิ ว  เมอร์ไลอ้อน , 

สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและ

น่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 ชมโชว ์Wonder Full Light  คือการแสดง Light and Water Show 

การแสดง แสง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า 

ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND 

 (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหา้ง) 

 พกัที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

วนัที่สอง อิสระเตม็วนัใหท่้านชอ๊ปป้ิงหรอืท่องเท่ียวในสถานท่ีที่ท่านชอบดว้ยตวัเอง 

 (ไม่มีรถบสั + ไกดท์อ้งถ่ิน บรกิาร) 

08.00 น. คืนค่าอาหารเชา้เป็น เงินสด มูลค่า 10 SGD 

 อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูและเสน้ทางการท่องเท่ียวไดจ้าก

หวัหนา้ทวัร ์(ไม่มีรถโคช้บรกิาร)  

  *** (อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของท่าน) ***  

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร 

เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็

เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาล

ไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามี

ขนาด       5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมี้สถานท่ี ส าหรับ

ท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนัง่รถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ี
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เ ท่ี ย ว  อ า ทิ เ ช่ น  Universal Studio , Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , 

UnderWater World – โลกใตน้ ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

**สามารถซ้ือตัว๋ UniverSal Studio กบัทางบรษิทัไดใ้นราคา 1,750 บาท** 

ถนนออรช์ารด์  เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเกาะสิงคโปร ์และ

จะมี สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ า สุด จะถูกน ามาวาง ขายตาม

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรมี์

ท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ 

ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่า เ ป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝัง่ถนน 

อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ยา่นลิตเติ้ ล อินเดีย  เป็นยา่นเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามชื่อ ทุก

วนัน้ียงัคงมีร่องรอยของการคา้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้

ไหมสาหร่ี ตกทอดมาใหเ้ห็นอย่างคึกคักตามสองฝากถนน Serangoon 

Road อนัเป็นถนนเสน้หลกั หรือแมแ้ต่ถนนดา้นในอยา่ง Campbell Lane, 

Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคักไม่แพก้ัน ท่านสามารถมาหา

ซ้ือน ้ามนันวดแบบอยุรเวท เคร่ืองทอง ธูปหอม และอ่ืนๆ ไดท่่ี้น่ี  ชมสีสนั

และความสวยงามของวดั Sri Veeramakaliamman ท่ีเป็นวดัฮินดูส าหรับ

สกัการะเจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้เป็น

ตอ้งแวะ คือหา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ “น ้าหอม” เพราะราคาถูกมาก 

วัดศรีมาริอมัมนัต ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร ์ตั้งอยูใ่นไช

น่าทาวน์  (China Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกันว่า “วดัแขก สิงคโปร์” รอบๆ ตัว

อาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปป้ันและรูป

แกะสลกัลงสีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และสตัวร์า้ยในเทพนิยาย มี

ความเชื่อกันว่าหากคุณเดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็น

เลขค่ี คุณจะโชคดี และในชว่งเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมี

ประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของวดัน้ี 

ย่านไชน่าทาวน ์เพ่ือสมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แม่

กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

ขนมต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

สวนนกจูรง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรวม 

126 ไร่)  ในเขตจรูง ภายใตแ้นวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ 

สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรง 
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ท่ีนักท่องเท่ียวเดินชมได ้มีนกจากภมิูภาคต่างๆเช่นเอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้

จุดเด่นของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ ้าครั้งแรกของโลก ท่ีสวนนกกระทุง  สวนนกแกว้

ลอร่ีขนาด ใหญ่ท่ีสุด  

ท่ีสวน นกลอร่ีโลฟ ,น ้าตกท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีสงูท่ีสุดของโลก  

Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า ค่าขึ้ น

ป ร ะมาณ 33 ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

พกัที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม วดัเจา้แม่กวนอิม ยา่นไชน่าทาวน ์– วดัพระเข้ียวแกว้ –ออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ  

08.00 น.     คืนค่าอาหารเชา้เป็น เงินสด มูลค่า 10 SGD 

 น าท่านเดินทางเขา้ สักการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเก่าแก่ และศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

สิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเม่ือไม่

นานมาน้ีด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบั

ศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของ

พระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบชูา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคาร

บา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณใ์นยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

พรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั   

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริการท่านดว้ย เมนู ขา้วมันไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสิงคโปร ์ณ 

ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

บ่าย จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจพรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอรก์ลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณยา่น ชอ้ปป้ิง  ORCHARD ROADถนนท่ีทุกๆคน

ท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆทั้งสองฝัง่ถนน   

(หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวมในกรณีที่ท่าน

สมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการเดินทางน าคณะสว่นรวม เดินทาง

สูส่นามบิน) 

16.00 น. น าคณะเดินทางเขา้สูส่นามบินชางกี 

19.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการเจท็สตารเ์ที่ยวบินที่3K 513 

20.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 
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** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

30 ต.ค. – 1พ.ย. 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

31 ต.ค.– 2 พ.ย. 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

6-8 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

7-9 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

13-15 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

14-16 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

20-22 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

21-23 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

27-29 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

28-30 พฤศจกิายน 2558 9,900 9,900 9,900 4,000 

**โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค 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 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนเพื่อส ารองท่ีนัง่  
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2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐาน

การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไข

การคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

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 ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่ง

หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

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 และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสงูมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  
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