
 

เที�ยวสิงคโปรร์บัพลงัฮวงจุย้ ถ่ายรูป MERLION สญัลกัษณข์องสิงคโ์ปร ์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที�มีความหรูถึงระดบั 7 ดาว 

สมัผสันํ:าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ที�เชื�อกนัว่าจะนาํมาซึ�งโชคลาภ 
ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านนํ:า ใหญที่�สุดในอาเซียน 
ชอ้ปปิ: งจุใจบนถนนออรช์ารด์  สุดคุม้ !! รวมบตัร UNIVERSAL STUDIO ไวแ้ลว้ 

 

ราคาเริ�มตน้เพียง HI,III บาท พกัหรูในเครือ รีสอรท์เวิลด ์

เดินทางเดือน เมษายน – มิถุนายน LI7M 

เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  
 
 

TRULY IN SINGAPORE 3D2N BY SQ 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– นํ:าพุแห่งความมั �งคั �ง – MERLION PARK - การเ์ดน้ บายเดอะเบย ์

(ไม่รวมค่าเขา้ชมโดม) – มารน่ีาเบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light  

07.a0 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั:นb ประตู I เคานเ์ตอร ์K   
สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

Mc.40 น.  เหิรฟ้าสู ่ประเทศสงิคโปร ์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที�ยวบินที� SQ973 
 (บรกิารอาหารบนเครื�องพรอ้มเครื�องดื�ม) 

 
 
 
 
 
 
 
Ha.MI น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั �วโมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลงัจากผ่าน
ขั3นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์

บ่าย นําท่านชม "ซนัเทคซิตี: " ตึก 5 หลงั ที�ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหนึ�ง อุง้มือมีหา้นิ3 วเรียง
ราย พรอ้มทั3งเยี�ยมชม "นํ:าพุแห่งความมั �งคั �ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ�งใน
สญัลกัษณแ์ห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปรที์�นักท่องเที�ยวที�มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี3 ตอ้งแวะ
มารบัพลงันํ3าแหง่ความรํ �ารวยเสมอไป ซึ�งนํ3าพุ ณ ที�แหง่นี3 ยงัไดร้บัการบนัทึกว่าในกินเนสบุค้เมื�อปี 
:;;< เป็นนํ3าพุที�ใหญ่ที�สุดในโลก ในแง่ของความเชื�อเรื�องโชคลาภ ซินแสฮ้วงจุย้ทั3งหลายบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่า เจา้ตัววงแหวนที�มีนํ3 าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางนํ3 าพุ มีความหมายเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของชีวิตและความมั �งคั �ง การที�นํ3าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมั �งคั �งของ
ตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ3าประหนึ�งความมั �งคั �งที�ไหลมารวมกนั อนัเป็นที�มาของชื�อ “นํ3าพุ
แห่งความมั �งคั �ง”กล่าวกนัว่า ใครที�มาเยือน Suntec City แลว้ไดม้าเดินรอบนํ3าพุแห่งนี3 สามรอบ
โดยเอามือแตะที�นํ3าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้บัพลงันํ3าแหง่โชคลาภและความโชคดี หรือรํ �ารวยตลอดปี 



อีกทั3งนําพุที�นี�นั3นมีลกัษณะที�แตกต่างจากนํ3าพุที�อื�นนั�นคือนํ3าพุที�นี�จะไหลลง ซึ�งโดยปกติแลว้นํ3าพุที�
อื�นๆมกัจะมีทิศทางพุง่ขึ3 น 

 
 
 
 

 
 
จากนั3นนําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของการท่องเที�ยวประเทศสิงคโปร ์สามารถ
ถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ 
วิวสิงคโปร ์ฟลายเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด ์
นําทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวนที�ใหญ่
ที�สุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดชื้�นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่าง
ต่อเนื�องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนี3
ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื�อมต่อกบั Super tree คู่ที�มีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรบัใหผู้ที้�มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ3 น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนั
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซึ�งแบ่ง
โดยอุณหภูมิที�ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี3  Flower Dome (ชีวภาพ
แบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื3 นเย็น) 
และยัง มีสวน ธีม ต่างๆให้เ ดินชม  ( ไ ม่รวมค่า เข้า
ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา Lt ดอลล่า
สงิคโปร ์หรอืประมาณ uLM บาท)  

 คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
จากนั3นนําท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่
ที� สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วย
หอ้งพักกว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The 
Sands Sky Park ตั3งอยูช่ั3นที� 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่า
ขึ: น 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 500 บาท) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั3งอยู่บนอาคารทั3 ง 3 
แซนด์สกายพารค์นี3 ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที�สุด



ในโลก มีพื3 นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าที�มีความสูง 200 ม. บน
สวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มี
รา้นอาหารที�หรูหรา  The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ที�ตั3งอยู่   ในตวั
อาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝั�งตรงขา้มกับตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุก
รูปแบบ ซึ�งนักท่องเที�ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า 
และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านที�จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดง
พาสปอรต์และหา้มมีอายุต ํ �ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั:น 
สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 สาํหรบันักชอ้ปปิ3 งทั3งหลายสามารถเลือกซื3 อสินคา้ยี�หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที�ทุก ท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไล
ออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองที�แตกต่าง ซึ�ง
สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 พรอ้มทั3งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Wonder Full Light ซึ�งเป็นโชวสุ์ดอลงัการที�น่าตื�นตาตื�นใจใหก้บั
นักท่องเที�ยวที�ไดม้าเยือนสิงคโปร ์.....Wonder Full Light คือการแสดงโชว ์Light and Water Show 
เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ3า ที�ใหญ่ที�สุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE 
ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเริ�ม LM.MM น. งดการแสดงในกรณีที�ฝนตก หรอืมีกิจกรรมของทางหา้ง)    
พกัที� นาํท่านเขา้สูที่�พกั GENTING HOTEL JURONG เครอื Resort World หรอืระดบัเทียบเท่า  
วนัที�สอง เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบตัรค่าเขา้แลว้) 
 (บรกิารโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

08.00น  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 หลงัอาหารเชา้หวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า  
 ** ทุกท่านจะไดร้บับตัร UNIVERSAL STUDIO จากหวัหนา้ทวัร*์* 

(มีรถ SHUTTER BUS ของโรงแรมบริการ เสน้ทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND) 
 ***(อิสระอาหารกลางวนัและคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ: งของท่าน)*** 

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื�อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื�อครั3งยงัตกเป็นอาณา
นิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที�เมื�อก่อนเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที�นี�  คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort 



Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ3 นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่า
มีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้สถานที� สาํหรบัท่องเที�ยวหลายที� สามารถนั�ง
รถรางฟรีภายในเกาะเชื�อมต่อไปยงัสถานที�เที�ยว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of 
Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใตนํ้3าที�ใหญ่ที�สุดใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอื�นๆอีกมากมาย 

 
 
 
 

 
นําท่านเดินทางเขา้สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั3งหมด � โซน 

เปิดบริการ :�:00 – :;:�� น. (เล่นกี�รอบกี�ไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ  สิงคโปร ์ใน

พื3 นที� �; เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี สอรท์หอ้งพกั 

:,<�� หอ้งจากโรงแรมระดบัหร ู� ดาวที�หลากหลายรปูแบบ มีทั3งยงัมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด 

�� ชั �วโมง ตั3งอยูที่�โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate�D Battle และ BattlestarGalacticaเครื�องเล่นรถไฟ

เหาะตีลงัการางคู่ที�สงูที�สุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั�งเรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านกาํลงัอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รื�อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัมี�   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรชื์�อดงั แสดงจริง แสง สี เสียง 

จริง ท่านจะตื�นเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่ง

ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   

พกัที�  ที�พกั GENTING HOTEL JURONG เครอื Resort World หรอืระดบัเทียบเท่า 



วนัที�สาม วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัพระเขี: ยวแกว้ – ชอ้ปปิ: งออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ 

08.00น บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิม ที� วดัเก่าแก่ และศกัดิ�สิทธิ� ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของ
คนสิงคโปรเ์พื�อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 
จากนั3นนําท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเขี: ยวแกว้ วดันี3 ถูกสรา้งขึ3 นมาเมื�อไม่นานมานี3 ดว้ยทุนสรา้ง
กว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ดา้นในจะมี 4 ชั3น 
แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี�ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูที่�ชั3น � เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วน
ฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ด้สักการบูชา บริเวณของวัดขอเชิญ ทุกท่านเดินเที�ยวชมอาคาร
บา้นเรือนของชาวจีนที�ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรม
ที�สวยงามพรอ้มมีของฝากที�ระลึกมากมายใหเ้ลือกซื3 อหากนั  

 
 
 
 

 
 
เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูขา้วมันไก่ ที�ขึ: นชื�อของ

สงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบุนถ่องกี� 
จากนั3 นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ3 งเ ดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที�ถูกใจ พร้อมชมสินค้า 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป ปิ3 ง  
ORCHARD ROAD ถนนที�ทุกๆคนที�มาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซื3 อสินคา้ BRAND NAME ยี�หอ้ต่างๆ
ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิ3 งระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้   รา้นคา้ และโรงแรม
ชั3นดีมากมายตั3งอยูเ่รียงราย สองฝั�งถนน อาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื�นๆ
อีกมากมาย   
(หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื�อประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวม ในกรณี

ที�ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย  หัวหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ เดินทางนาํคณะ

สว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน)  

18.35 น.     นาํท่านเหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที�ยวบินที� 

SQ978 (บรกิารอาหารบนเครื�องพรอ้มเครื�องดื�ม) 



20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

**************************************** 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั:งก่อนทาํการ ออก ตั �ว
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

L-a ท่าน 

H เด็ก L 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาไม่
รวมตั �ว 

M7 – Mt เมษายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
Mu – Mc เมษายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
HL – Hb เมษายน LI7M LH,III LH,III LH,III u,MMM HI,cMM 
LH – La เมษายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
Lt – aM เมษายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 

Mb - M7 พฤษภาคม LI7M Hu,III Hu,III Hu,III I,MMM Ha,cMM 
MI – Mu พฤษภาคม LI7M Hu,III Hu,III Hu,III I,MMM Ha,cMM 
HL – Hb พฤษภาคม LI7M Hu,III Hu,III Hu,III I,MMM Ha,cMM 
Hc – LH พฤษภาคม LI7M HI,III H7,III H7,III I,MMM HL,cMM 
L7 – Lt พฤษภาคม LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
ML – Mb มิถุนายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
Mc – HH มิถุนายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
H7 – Ht มิถุนายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
La – LI มิถุนายน LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 
aM มิ.ย. – ML ก.ค. LI7M HI,III HI,III HI,III I,MMM HH,cMM 

 
 



• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ3 นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการนี: รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �� กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการพกัหอ้งละ �-� ท่าน      � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื3 อที�ระบุในรายการ           � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ :,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี: ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ �� เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํจาํนวน �,��� บาท เพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั3งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์3นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่ง
ใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อ
ทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 



หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี3  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั3งหมดทั3งนี3  ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื3 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั3งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์3 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั3น 
2. ทวัรนี์3 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั3งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั3งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า :� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย :� วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุก
ท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั3งนี3 บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ3 นของนักท่องเที�ยวที�
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี3 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั3น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ3 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื3 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั3น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ3 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน :�� มิลลิลิตร

ต่อชิ3 น และรวมกันทุกชิ3 นไม่เกิน :,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ : ใบเท่านั3น 
ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต้
ทอ้งเครื�องบินเท่านั3น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

3. เกาะสิงคโปร ์ มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑ ์หมากฝรั �ง บุหรี� ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูที้�ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ที�
ตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราที�สงูมาก สาํหรบั บุหรี� สามารถไปซื3 อที�รา้นคา้สะดวกซื3 อบนเกาะสิงคโปร์

ได ้  


