วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ ำพุแห่งควำมมั ่งคั ่ง – Merlion Park - กำร์เด้น บำยเดอะเบย์
(ไม่รวมค่ำเข้ำโดม) – มำรีน่ำเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show

06.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย่ วบินที่ SQ973
(บริการอาหารบนเครื่องพร้ อมเครื่องดื่ม)

09.45 น.

13.15 น.

เดินทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
กรุ ณาปรับเวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่ นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร
แล้ว รับกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ งคโปร์ นาท่านชม "ซั นเทคซิ ตี้" ตึก 5 หลัง ที่
ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ ย" ประหนึ่ ง อุง้ มือมีห้านิ้วเรี ยงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้าพุแห่ งความมั่งคั่ง"
หรื อ Fountain of Wealth อันเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ แห่ งโชคลาภของประเทศสิ งคโปร์ ที่นักท่องเที่ ยว
ที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่ งนี้ ตอ้ งแวะมารับพลังน้ าแห่งความร่ ารวยเสมอไป ซึ่ งน้ าพุ ณ ที่แห่ งนี้ยงั ได้รับ
การบันทึ ก ว่าในกิ นเนสบุ๊คเมื่ อปี 1998 เป็ นน้ าพุ ที่ใหญ่ ที่ สุ ดในโลก ในแง่ ของความเชื่ อเรื่ องโชคลาภ
ซิ น แสฮวงจุ ้ยทั้งหลายบอกเป็ นเสี ยงเดี ย วกัน ว่า เจ้าตัววงแหวนที่ มี น้ าพุ่ง ออกมาเข้าสู่ ใจกลางน้ าพุ มี
ความหมายเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของชี วิตและความมัง่ คัง่ การที่น้ าพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บ
ความมัง่ คัง่ ของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ าประหนึ่ งความมัง่ คัง่ ที่ไหลมารวมกัน อันเป็ นที่มาของ
ชื่อ “น้ าพุแห่ งความมัง่ คัง่ ”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน้ าพุแห่ งนี้ สาม
รอบโดยเอามือแตะที่น้ าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ าแห่ งโชคลาภและความโชคดี หรื อร่ ารวยตลอดปี
อีกทั้งน้ าพุที่นี่น้ นั มีลกั ษณะที่แตกต่างจากน้ าพุที่อื่นนัน่ คือน้ าพุที่นี่จะไหลลงซึ่ งโดยปกติแล้วน้ าพุที่อื่นๆ
มักจะมีทิศทางพุง่ ขึ้น

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของการท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์ สามารถถ่ายรู ป
โรงละครเอสพนาเนดที่ส วยงามแปลกตา ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ เปลื อกทุ เรี ยนขนาดยักษ์ วิวสิ งคโปร์
ฟลายเออร์ , มาริ น่า เบย์แซนด์
นาทุกท่านชม การ์ เด้ น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุด
บนเกาะสิ งคโปร์ ให้ ท่ านได้ชื่ น ชมกับ ต้น ไม้น านาพัน ธุ์ และเป็ นศู น ย์ก ลางการพัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ ง
แห่งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอย
ฟ้ าเชื่ อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุ ม สู งขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็ น ทัศ นี ยภาพอัน งดงามของอ่ า วและสวน
โดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ
ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยังมีสวนธี มต่างๆ
ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest)

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บุนถ่ องกี่ เมนู ข้ าวมันไก่ ทีข่ นึ้ ชื่ อของสิ งคโปร์
จากนั้นนาท่านชม มารี น่า เบย์ แซนด์ รี สอร์ ทหรู ใหญ่ที่สุดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์แซนด์ ประกอบไป
ด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าขึ้นตึก) เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ายเรื อตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์ คนี้ ถือว่าเป็ นสวน
ลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้นื ที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสู ง

200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มี ตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น
มีร้านอาหารที่หรู หรา The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์แซนด์ คาสิ โน” ที่ต้ งั อยู่ ในตัวอาคารอันโอ่
อ่าอัน หรู หราฝั่ งตรงข้ามกับ ตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนที่ เต็ม ไปด้วยเกมส์ ก ารพนัน ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยว สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับเกมส์ หลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้
พนันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคาร
มากมาย
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ท่ านที่จะเข้ าสถานคาสิ โน ต้ องแสดงพาสปอร์ ตและห้ าม
เด็กอายุต่ากว่ า 21 ปี เข้ า การแต่ งกาย สุ ภาพบุ รุษห้ ามใส่ กางเกงขาสั้ น สุ ภาพสตรี ใส่ ชุดสุ ภาพ และห้ าม
สวมรองเท้าแตะ)
ส าหรั บ นัก ช้อปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลื อ กซื้ อสิ น ค้ายี่ห้อดังๆ ได้ม ากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ ไลอ้อน, สิ งคโปร์ ไฟลเออร์ ,
ตึกแอสพลานาด และบริ เวณ อ่าวมารี น่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่ งสวยงามและน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
พร้ อมทั้งเพลิ ดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่ งเป็ นโชว์สุดอลังการที่ น่าตื่นตาตื่นใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่ ได้มาเยือนสิ งคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็ นการแสดง แสง สี
เสี ยง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉี ยงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริ มปากอ่าวมาริ น่า ด้านหน้า
ของ MARINA BAY SAND
(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกจิ กรรมของทางห้ าง)

พักที่

FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า*

วันที่สอง

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตำมอัธยำศัย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์ พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่ า ด้วยรถไฟฟ้ า หากท่านไม่ตอ้ งการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็ น
โตซ่า หัวหน้าทัวร์ จะให้คาแนะนาในการท่องเที่ยวแก่ท่าน
(ไม่ รวมค่ าเข้ า เครื่องเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่ าเดินทางไป-กลับ)

(คาแนะนา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้ วยเพือ่ ความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)
เกาะเซ็ นโตซ่ า หรื อ เกาะมหาสนุ ก เมื่ อก่ อนเคยเป็ นฐานทัพ ทางทหาร เมื่ อครั้ งยังตกเป็ นอาณานิ ค มของ
ประเทศอังกฤษ ปื นใหญ่ที่เมื่ อก่ อนเคยใช้ก็เป็ นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ ดซิ โลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมา
ทางรัฐบาลได้สร้ างขึ้นมาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ ามีขนาด 5 ตารางกิ โลเมตร
ภายในเกาะถู กจัดให้มีสถานที่ สาหรับท่ องเที่ ยวหลายที่ ที่ สามารถนั่งรถรางฟรี ภายในเกาะเชื่ อมต่อไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่ น Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride,
S.E.A. AQURIUM โลกใต้น้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย
ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ าบัตรเข้ าชม ท่านละ
1,850 บาท **หรือราคา ณ ปั จจุบัน**) มีท้ งั หมด 7 โซน
เปิ ดบริ การ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้
ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็ นโตซ่ า รายล้อมด้วยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ ท ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรู ปแบบ มีท้ งั
ยังมี คาสิ โนเปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford Tower

1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตี
ลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนั่ ง เรื อผจญภั ย ชมสั ต ว์ ต่ า งๆ เสมื อ นท่ า นก าลั ง อยู่ ใ น
ภาพยนตร์เรื่ อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิ จกรรมผาดโผนต่ างๆ จากภาพยนตร์ ชื่อดัง แสดงจริ ง แสง สี เสี ยง จริ ง
ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี

7) Hollywood Boulevard สัมผัส โรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลี วู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูน ย์รวมแห่ งความ
บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
หรื อเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิ ดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าใน ชื่ อ
S.E.A. Aquarium จัด อัน ดับ ให้ เป็ นอควาเรี ยมใหญ่ สุ ดในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ถู ก ออกแบบให้ เป็ น
อุโมงค์ใต้น้ าเพลิดเพลินเต็มที่กบั บรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม

**อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
พักที่

FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สำม

วัดเจ้ำแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ ยวแก้ว – ช้อปปิ้ งออร์ชำร์ด - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้า สั กการะเจ้ าแม่ กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของคนสิ งคโปร์
เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ทุกท่าน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขีย้ วแก้ว วัดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ ดว้ ยทุนสร้างกว่า 53 ล้าน
เหรี ยญสิ งคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถ ัง ด้ านในจะมี 4 ชั้น แบ่ งเป็ นโซนต่ างๆ
เกี่ ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุ ดน่ าสนใจอยู่ที่ช้ นั 4 เป็ น พระบรมสารี ริกธาตุ ส่วนฟั นของพระพุทธเจ้า ให้ได้
สั ก การะ เชิ ญ ท่ านเดิ น เที่ ย วชมอาคารบ้านเรื อ นของชาวจี น ที่ ย งั คงความเป็ นเอกลัก ษณ์ ใ นย่าน CHINA
TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้ อหากัน

เทีย่ ง

บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดิ นเลื อกชมสิ นค้าทันสมัยที่ ถูกใจ พร้อมชมสิ นค้า อิเล็กทรอนิ กส์
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริ เวณย่านช้อป ปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนน
ที่ทุกๆคนที่มาสิ งคโปร์ ตอ้ งเดินชมและซื้ อสิ นค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้วา่ เป็ น
แหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้ านค้า และโรงแรมชั้นดี มากมายตั้งอยู่เรี ยงราย สองฝั่ ง
ถนนอาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

(หัวหน้ าทัวร์ มีการนัดหมาย กรุ ณาตรงเวลา เพื่อประโยชน์ ของสมาชิ กส่ วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิ ก
มาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้ าทัวร์ จะใช้ วิจารณญาณในการ เดินทางนาคณะส่ วนรวม เดินทางสู่ สนามบิน)
18.45 น. นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย่ วบินที่ SQ978
(บริการอาหารบนเครื่องพร้ อมเครื่องดื่ม)
20.10 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
****************************************
** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการ ออก ตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง
21 – 23 เมษำยน 2561
28 – 30 เมษำยน 2561
04 – 06 พฤษภำคม 2561
05 – 07 พฤษภำคม 2561
18 – 20 พฤษภำคม 2561
19 – 21 พฤษภำคม 2561
25 – 27 พฤษภำคม 2561
26 – 28 พฤษภำคม 2561
27 – 29 พฤษภำคม 2561
01 – 03 มิถุนำยน 2561
08 – 10 มิถุนำยน 2561
15 – 17 มิถุนำยน 2561
22 – 24 มิถุนำยน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่ำน
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

รำคำไม่รวมตั ๋ว

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588
8,588

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่
ท่ านละ 30 SGD /ทริป/ต่ อท่ าน ส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจ***
โปรแกรมท่ องเทีย่ ว และโรงแรมทีพ่ กั ทีอ่ าจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลัก
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวน ดังกล่าว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 30 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาจานวน 5,000 บาท เพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระ
เงิ น หรื อชาระเงิ นไม่ ค รบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็ ค ของท่ านถู ก ปฏิ เสธการจ่ายเงิ น ไม่ ว่ากรณี ใดๆให้ถื อว่า
นักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ กการเดิ นทาง หรื อเลื่ อนการเดิ นทาง นักท่องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทาง
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบ

หนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ด
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่
ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่
นัง่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ จาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ด
จากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมี ซิ ปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. เกาะสิ งคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาผลิ ตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะ
ถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สาหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่ร้านค้าสะดวกซื้ อบนเกาะสิ งคโปร์ ได้

