
 

 

ถ่ายรูปกบั MERLION สญัลกัษณ ์ของประเทศสิงคโปร ์

ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดบั 6 ดาว  

สมัผสัน ้าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ที่เช่ือกนัว่าจะน ามาซ่ึงโชคลาภ  

ชม WONDER FULL LIGHTโชวแ์สงสีเสียงผ่านม่านน ้า ใหญท่ี่สุดในอาเซียน 

รวมตัว๋ UNIVERSAL STUDIO แลว้ + SEA AQUARIUMเรียบรอ้ยแลว้ 

 

พิเศษ 1: บินหรู SINGAPORE AIRLINEไฟลท์สวย พรอ้มอาหารบนเครื่อง  

พิเศษ 2: ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัของสิงคโปร ์รา้น Boon Tong Kee 

พิเศษ 3: นอนโรงแรมหรูในเครือ RESORT WORLDพรอ้ม WIFI ในหอ้งพกั 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ –Merlion Park-การเ์ดน้ บายเดอะเบย ์

(ไม่รวมค่าเขา้ชมโดม) –มารน่ีาเบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น4 ประต ู5 

เคานเ์ตอร ์K   สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลนโ์ดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยอ านวย

ความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ “SQ973 

 (บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดื่ม) 

11.55 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมี

หา้น้ิวเรียงราย มี "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรอื Fountain of Wealthน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก อยู่ตรงกลางอุง้มือพอดี แทนท่ีจะพุ่งขึ้ นเหมือนกับน ้ าท่ีอ่ืนๆ แต่กลับไหลลงใน

ความเชื่อท่ีวา่เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่นอุง้มือนัน่เองเชื่อกนัว่าจะท าใหช้ีวิตคนท่ี

สัมผัสโชคดีและ ร า่รวยตลอดปีและ ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการ

ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  

ซ่ึงมีลักษณะคลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออ้ , มาริน่า เบย์

แซนดน์ าทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้ม

การจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็น

ศนูยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมี

ความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 

เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิ

ท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และCloud Forest (ชีวภาพ

แบบชื้ นเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆให ้ เดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ 

Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร ์หรือประมาณ 720 บาท)  
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู ขา้วมันไก่ ท่ีข้ึนช่ือของ

สงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

 

จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบย์

แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky 

Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 

500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์

น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 

และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน ไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 

57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่   ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝัง่

ตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง

นักท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน

มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ 

บาคาร่า  และไฮโลว์ และตู ้พนันหยอดเหรียญ  ภายในยังมีร ้านค้าปลีก และ

ภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมีอายุต า่กวา่ 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น 

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถ

ชมวิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์

จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 ชมโชว ์Wonder Full Light  คือการแสดง Light and Water Show 

การแสดง แสง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริม

ปากอ่าวมาริน่า ดา้นหน้าของ MARINA BAY SAND 

 (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหา้ง) 
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พกัที่ GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดาวเครอื RESORT WORLD หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO – SEA AQUARIUM (รวมบตัรค่าเขา้แลว้) 

 (บรกิารโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

 หลงัอาหารหวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า  

 ** ทุกท่านจะไดร้บับตัร UNIVERSAL STUDIO**และ 

     บตัร SEA AQUARIUM เมืองใตบ้าดาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย*์*(รวมในรายการ)  

(มีรถ SHUTTER BUS ของโรงแรมบริการ เสน้ทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND) 

 ***(อิสระอาหารกลางวันและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของ

ท่าน)*** 

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทัพ

ทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืน

ใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ซิโลโซ่ 

(Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวระดบัโลก  
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ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด       5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้สถานท่ี 

ส าหรับท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ีเท่ียว 

อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky 

Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอ่ืนๆอีก

มากมาย 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ“ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 

7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอรแ์ซล 

สตดิูโอ สิงคโปร ์ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของ

ทะเลสาบ มีรีสอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหร ู6 ดาวท่ีหลากหลายรปูแบบ 

มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่น

รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสงูท่ีสุดในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงั

อยูใ่นภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar  

4) Revenge of The Mummyขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  

5) Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดงั แสดงจริง แสง 

สี เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevardสมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
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บ่าย น าท่านชม Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า

ในช่ือ S.E.A. Aquariumจดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูก

ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าเพลิดเพลินเต็มท่ีกบับรรยากาศ ใตท้ะเลท่ีสวยงาม 

พกัที่ GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดาวเครอื RESORT WORLD หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม วดัเจา้แม่กวนอิม– วดัพระเข้ียวแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ

นับถือของคนสิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้วัดน้ีถูก

สรา้งขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญ

สิงคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ดา้น

ในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุด

น่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของ

พระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการบูชา บริเวณของวัดขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคาร

บา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพ

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั 

เที่ยง บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจ 

พรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอรก์ลอ้งถ่ายรปูกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก

บริเวณยา่น ชอ้ปป้ิง  ORCHARD ROADถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือ

สินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก 

เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝัง่ถนน 

อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 (หัวหน้าทวัร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพือ่ประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมในกรณีทีท่่าน
สมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย  หัวหน้าทวัร์จะใช้วจิารณญาณในการเดินทางน าคณะส่วนรวม เดินทางสู่
สนามบิน) 
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18.35น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลนเ์ที่ยวบินที่SQ978 

 (บริการอาหารบนเคร่ืองพรอ้มเคร่ืองด่ืม) 

20.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

29เมษา – 1พฤษภาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

7-9 พฤษภาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

21-23 พฤษภาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

11-13 มิถุนายน 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

18-20 มิถุนายน 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

25-27 มิถุนายน 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

2-4 กรกฎาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

9-11 กรกฎาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

6-8 สงิหาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

20-22 สงิหาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

27-29 สงิหาคม 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

10-12 กนัยายน 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

24-26 กนัยายน 2559 16,555 16,555 15,555 5,000 

 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม เป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

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)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 
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2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมี

ซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต

ใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสงูมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือ

บนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  
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