ใบอนุญาตินาเที่ยวเลขที่ 11/04307

ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์
ชมMARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว

สัมผัสน้ าพุFOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนามาซึ่งโชคลาภ
GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

พิเศษ 1: บินบ่าย กลับดึก ราคาสบายกระเป๋า
พิเศษ 2: ทานข้าวมันไก่ ต้นตารับของสิงคโปร์ ร้าน BOON TONG KEE
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วันที่แรก

กรุงเทพฯ-ดอนเมือง-สิงคโปร์ –การ์เด้น บาย เดอะเบย์

12.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น3ประตู 7 เคาน์เตอร์
8 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอานวยความสะดวก ตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8806 (ไม่มี
อาหารบริการบนเครือ่ ง)
ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง กรุณาปรับ
เวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
นาทุ กท่ านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่
ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ ์ และ เป็ นศูนย์กลางการ
พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งแห่งชาติ ของ Marina Bay บริ ห ารโดยคณะกรรมการอุ ท ยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
สาหรับให้ผูท้ ี่ มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็ นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่ า วและสวน
โดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสอง
เรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี้
Flower Dome (ชี ว ภาพแบบแห้ ง เย็ น ) และ Cloud
Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้
เดิ น ชม (ไม่ ร วมค่ า เข้า ชม Flower Dome และ
Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท)
พักที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรือเทียบเท่า

15.40 น.
19.30 น.

วันที่สอง

อิสระเต็มวันให้ท่านช๊อปปิ้ งหรือท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านชอบด้วยตัวเอง (ไม่มีรถบัส +
ไกด์ทอ้ งถิ่น บริการ)

08.00 น.

คืนค่าอาหารเช้าเป็ น เงินสด มูลค่า 7.5 SGD
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จาก
หัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ)
***(อิสระอาหารกลางวันและคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งของ
ท่าน)***
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เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุ ก เมื่อก่อนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็ นอาณา
นิ คม ของคนอังกฤษ ปื นใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็ นจัดแสดง
โชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้
สร้างขึ้ นมาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโต
ซ่ า มี ข นาด
5 ตารางกิ โ ลเมตร ภายในเกาะถู ก จัด ให้มี
สถานที่ สาหรับท่องเที่ยวหลายที่ สามารถนัง่ รถรางฟรีภายใน
เกาะเชื่อ มต่ อ ไปยัง สถานที่ เ ที่ ย ว อาทิ เ ช่น Universal Studio
,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , UnderWater World – โลกใต้
น้ า และอื่นๆอีกมากมาย
**สามารถซื้ อตั ๋ว Universal Studio กับทางบริษัท ได้ใ นราคา 1,750 บาท(มี VOURCHER
อาหาร และ ของฝากให้มูลค่า 10 SGD**
ถนนออร์ชาร์ดเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินค้าแบรนด์เนมรุ่น
ใหม่ล่าสุด จะถูกนามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ต้งั อยู่บน
ถนนสายนี้ เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินค้า
ทุกลาจะต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ด
จัด ได้ว่ า เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ้ งระดับ โลก เพราะว่ า มี ศูน ย์ก ารค้า
ร้านค้า และโรงแรมชั้นดี มากมายตั้งอยู่เรี ยงราย สองฝั ่งถนน
อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และ
อื่นๆอีกมากมาย
ย่านลิตเติ้ ล อินเดีย เป็ นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปร์ตามชื่อ ทุกวันนี้ ยังคงมีร่องรอยของ
การค้าเครื่องเทศ เครื่องหอม เครื่ องทอง และผ้าไหมสาหรี่ ตก
ทอดมาให้เห็นอย่างคึกคักตามสองฝากถนน Serangoon Road
อันเป็ นถนนเส้นหลัก หรื อ แม้แต่ถนนด้า นในอย่าง Campbell
Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคักไม่แพ้กนั ท่าน
สามารถมาหาซื้ อน้ ามันนวดแบบอยุรเวท เครื่องทอง ธูปหอม
และอื่ น ๆ ได้ ท่ี นี่ ชมสี สั น และความสวยงามของ วั ด Sri
Veeramakaliammanที่ เ ป็ นวัด ฮิ น ดู ส าหรับ สัก การะเจ้า แม่ ก าลี โ ดยเฉพาะ ไฮไลท์ข องลิ ต เติ้ ล
อินเดี ยที่ ใครมาแล้วเป็ นต้องแวะ คื อ ห้างมุ สตาฟา ท่านสามารถมาช็อปปิ้ งที่ หา้ งมุ สตาฟาได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง สิ่งที่แนะนาให้ซื้อคือ “น้ าหอม” เพราะราคาถูกมาก
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วัดศรีมาริอมั มันต์ วัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์
ตั้งอยูใ่ นไชน่ าทาวน์ (China Town) หรื อ ที่ ช าวไทยเรานิ ย ม
เรียกจนติดปากกันว่า “วัดแขก สิงคโปร์” รอบๆ ตัวอาคารของ
วัดทั้ง ภายในและภายนอก จะมี ป ะติ ม ากรรมรูปปั้ นและรูป
แกะสลักลง สีสนั สดใสของเทพเจ้า เทพธิดา และสัตว์รา้ ยใน
เทพนิ ยาย มีความเชื่อกันว่าหากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบ
พระอุ โ บสถวัด ให้เ ป็ นเลขคี่ คุ ณ จะโชคดี และในช่ ว งเดื อ น
ตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี จะมี ป ระเพณี ลุ ย ไฟทิ มิ ติ
(Timiti) ถือเป็ นเทศกาลสาคัญประจาปี ของวัดนี้
ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนใน
ประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สกั การะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า
สวนนกจูรง่ เป็ นสวนสัตว์ในแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่ น
พื้ นที่รวม 126 ไร่) ในเขตจูรง ภายใต้แนวคิดการแสดงแบบ
เปิ ดกว้างขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงที่นักท่องเที่ยว
เดินชมได้ มีนกจากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียอาคเนย์ แอฟริกา
ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ จุดเด่นของสวน
เช่น การแสดงการให้อาหารนกกระทุงใต้น้ า
ครั้งแรกของโลก ที่สวนนกกระทุงสวนนกแก้วลอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดที่สวนนกลอรี่
โลฟ,น้ าตกที่มนุ ษย์สร้างขึ้ นที่สงู ที่สุดของโลก
Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า
ค่าขึ้ นประมาณ 33 ดอลล่าสิงคโปร์ ต่อหนึ่ งรอบใช้เวลา 35 นาที
พักที่ FRAGRANCE HOTEL / 81 HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

วัดเขี้ ยวแก้ว - น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง –Merlion Park-มารีน่าเบย์แซน – ช้อปปิ้ งถนนออร์
ชาร์ด- ดอนเมือง กรุงเทพฯ

08.00 น.

คืนค่าอาหารเช้าเป็ น เงินสด มูลค่า 7.5 SGD
….จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ ยวแก้ววัดนี้ ถูก
สร้า งขึ้ นมาเมื่ อ ไม่ น านมานี้ ด้ว ยทุ น สร้า งกว่ า 53 ล้า น
เหรี ย ญสิ ง คโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับ
ศาสนาพุ ท ธ โดยจุ ด น่ า สนใจอยู่ ที่ ช้ัน 4 เป็ นพระบรม
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เที่ยง

สารีริกธาตุส่วนฟั น ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สกั การบูชา บริเวณของวัดขอเชิญทุกท่านเดินเที่ยว
ชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพ
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้ อหา
นาท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่ องเที่ ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถ
ถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาด
ยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์ จากนั้นนาท่านชม "ซันเทคซิต"ี้ ตึก 5 หลัง ที่
ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ่ ง อุง้ มือมีหา้ นิ้ วเรียงราย มี "น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง" หรือ
Fountain of Wealthน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยูต่ รงกลางอุง้ มือพอดี แทนที่จะพุ่งขึ้ นเหมือนกับ
น้ าที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้ มือนั น่ เองเชื่อ
กันว่าจะทาให้ชีวิตคนที่สมั ผัสโชคดีและ รา่ รวยตลอดปี
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ณ
ภัตตาคารบุนถ่องกี่
จากนั้ นนาท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์แซนด์
ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมี ไฮ
ไ ล ท์ คื อ The Sands Sky Park ตั้ ง อ ยู่ ช้ั น ที่ 57 ข อ ง
โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิงคโปร์หรือประมาณ
500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยูบ่ น
อาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ ถื อว่าเป็ นสวนลอยฟ้ า
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี พื้นที่ กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ จัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่ มี
ความสูง 200 ม. บนสวนได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับ
อี ก 650 ต้น มี ร ้า นอาหารที่ ห รู ห รา The Sky on 57 และยั ง มี “มารี น่ า เบย์ แ ซนด์
คาสิโน” ที่ต้งั อยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั ง่ ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่
เต็ ม ไปด้ว ยเกมการพนั น ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถเพลิ ด เพลิ น ไปกับ เกมส์
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตพู ้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500
ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่าและไฮโลว์ และตูพ้ นั นหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นค้า
ปลีก และภัตตาคารมากมาย
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายุตา่ กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
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17.30 น.
20.30น.
21.50น.

สาหรับนั กช้อปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินค้ายี่หอ้ ดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton,
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดย
ที่ทุกท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์
, ตึ ก แอสพลานาด และบริ เ วณอ่ า วมารี น่ า เบย์ จาก
มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก
จากนั้ นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดิ นเลื อกชมสินค้า
ทั น ส มั ย ที่ ถู ก ใ จ พ ร้ อ ม ช ม สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ้ ง ORCHARD ROAD
ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซื้ อสินค้า BRAND NAME ยีห่ อ้ ต่างๆทั้งสองฝัง่ ถนน
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมใน
กรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางนา
คณะส่วนรวม เดินทางสูส่ นามบิน)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่SL8807
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

5-7 พฤศจิกายน 2558
6-8 พฤศจิกายน 2558
7-9 พฤศจิกายน 2558

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
7,500
7,900
7,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
7,500
7,900
7,900

7,500
7,900
7,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,000
3,000
3,000
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12-14 พฤศจิกายน 2558
13-15 พฤศจิกายน 2558
14-16 พฤศจิกายน 2558
19-21 พฤศจิกายน 2558
20-22 พฤศจิกายน 2558
21-23 พฤศจิกายน 2558
26-28 พฤศจิกายน 2558
27-29 พฤศจิกายน 2558
28-30 พฤศจิกายน 2558

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

17-19 ธันวาคม 2558
18-20 ธันวาคม 2558
19-21 ธันวาคม 2558
24-26 ธันวาคม 2558
25-27 ธันวาคม 2558
26-28 ธันวาคม 2558

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

7,500
7,900
7,900
7,500
7,900
7,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินเต็มจานวนเพื่อสารองที่ นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริ ษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใ บ
บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
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เท่ า นั้ น ถ้า สิ่ ง ของดัง กล่ า วมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่ า ที่ ก าหนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สาหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่รา้ นค้าสะดวกซื้ อบนเกาะสิงคโปร์
ได้
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