
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่ – Merlion Park - กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์

(ไม่รวมค่ำเขำ้โดม) – มำรน่ีำเบยแ์ซน – ชมโชว ์Spectra Light & Water Show  

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.45 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบินที ่SQ973 
 (บริการอาหารบนเคร่ืองพร้อมเคร่ืองดื่ม) 
 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากร
แลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์ น าท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลงั ท่ี
ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุ้ย" ประหน่ึง อุง้มือมีห้าน้ิวเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง" 
หรือ Fountain of Wealth อนัเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ท่ีนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเยอืนประเทศเล็กๆ แห่งน้ีตอ้งแวะมารับพลงัน ้ าแห่งความร ่ ารวยเสมอไป ซ่ึงน ้าพุ ณ ท่ีแห่งน้ียงัไดรั้บ
การบนัทึกว่าในกินเนสบุ๊คเม่ือปี 1998 เป็นน ้ าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ 
ซินแสฮวงจุ้ยทั้ งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจา้ตวัวงแหวนท่ีมีน ้ าพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน ้ าพุ มี
ความหมายเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน ้ าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บ
ความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้ าประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหลมารวมกนั อนัเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าวกนัวา่ ใครท่ีมาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดินรอบน ้ าพุแห่งน้ีสาม
รอบโดยเอามือแตะท่ีน ้ าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลงัน ้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร ่ ารวยตลอดปี 
อีกทั้งน ้ าพุท่ีน่ีนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากน ้ าพุท่ีอ่ืนนัน่คือน ้ าพุท่ีน่ีจะไหลลงซ่ึงโดยปกติแลว้น ้ าพุท่ีอ่ืนๆ 
มกัจะมีทิศทางพุง่ข้ึน 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป 
โรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ 
ฟลายเออร์, มาริน่า เบยแ์ซนด ์
น าทุกท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด
บนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพนัธ์ุ และเป็นศูนย์กลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอย
ฟ้าเช่ือมต่อกบั Super Tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงข้ึน50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ และยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ
ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเยน็) และCloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ 
ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) 
 

 

 

 

 

 เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บุนถ่องกี ่เมนู ข้าวมันไก่ ทีขึ่น้ช่ือของสิงคโปร์  
จากนั้นน าท่านชม  มารีน่า เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบยแ์ซนด์ ประกอบไป
ดว้ยห้องพกักว่า 2,500 ห้องโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าข้ึนตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพาร์คน้ีถือวา่เป็นสวน
ลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก    มีพื้นท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง  



 

 

200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้   
มีร้านอาหารท่ีหรูหรา The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่
อ่าอนัหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู ้
พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า ภายในยงัมีร้านคา้ปลีก และภตัตาคาร
มากมาย  
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้าม
เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีเข้า การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และห้าม
สวมรองเท้าแตะ)  

 ส าหรับนักช้อปป้ิงทั้ งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมายอาทิ  Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, 
ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 
พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Spectra light & Water Show ซ่ึงเป็นโชวสุ์ดอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ
ให้กบันักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี 
เสียง และ สายน ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหน้า
ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณทีี่ฝนตก หรือมีกจิกรรมของทางห้าง)   
 

 

 

 

 

พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทยีบเท่า* 
วนัที่สอง อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตำมอธัยำศยั 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
หลงัอาหารเชา้หวัหน้าทวัร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หากท่านไม่ตอ้งการท่องเท่ียว ณ เกาะเซ็น
โตซ่า หวัหนา้ทวัร์จะใหค้  าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน 
(ไม่รวมค่าเข้า เคร่ืองเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่าเดินทางไป-กลบั)  

 
 



 

 

 

(ค าแนะน า :  ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วยเพือ่ความสะดวกในการเดินทางกลบัโรงแรม) 
เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เม่ือคร้ังยงัตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมา
ทางรัฐบาลไดส้ร้างข้ึนมาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร 
ภายในเกาะถูกจดัให้มีสถานท่ีส าหรับท่องเท่ียวหลายท่ี ท่ีสามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเช่ือมต่อไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียว อาทิเช่น Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, 
S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ท่านสามารถเลือกสนุกไปกบั ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 
1,850 บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบัน**) มีทั้งหมด 7 โซน            เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีได้
ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  สิงคโปร์ ในพื้นท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพกักวา่ 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง
ยงัมี  คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
 

 

 

 

 

 

1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตี
ลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่ง เรือผจญภัยชมสัตว์ต่ างๆ  เส มือนท่ านก าลังอยู่ใน

ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี   
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 

ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี   



 

 

7) Hollywood Boulevard สัมผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 
บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   

 หรือเลือกเท่ียวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าใน ช่ือ 
S.E.A. Aquarium จดัอนัดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็น
อุโมงคใ์ตน้ ้าเพลิดเพลินเตม็ท่ีกบับรรยากาศ ใตท้ะเลท่ีสวยงาม  
 **อิสระม้ืออาหารกลางวันและม้ืออาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว** 

พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัที่สำม วดัเจำ้แม่กวนอิม – วดัพระเข้ียวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนสิงคโปร์
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเขีย้วแก้ว วดัน้ีถูกสร้างข้ึนมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสร้างกวา่ 53 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ 
เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจา้ ให้ได้
สักการะ เชิญท่านเดินเท่ียวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA 
TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพร้อมมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั   

  
  
 
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นให้ท่านอิสระกบัการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจ พร้อมชมสินคา้ อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนน
ท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็น
แหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝ่ัง
ถนนอาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   



 

 

 (หัวหน้าทัวร์มีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม    ในกรณีที่ท่านสมาชิก
มาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทวัร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางน าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

18.45 น.        น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบินที ่SQ978  
(บริการอาหารบนเคร่ืองพร้อมเคร่ืองดื่ม) 

20.10 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
**************************************** 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ ออก ตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 
รำคำไม่รวมตัว๋ 

21 – 23 เมษำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

28 – 30 เมษำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

04 – 06 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

05 – 07 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

18 – 20 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

19 – 21 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

25 – 27 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

26 – 28 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

27 – 29 พฤษภำคม 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

01 – 03 มิถุนำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

08 – 10 มิถุนำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

15 – 17 มิถุนำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

22 – 24 มิถุนำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 
 

  ** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท**  
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่  

ท่านละ 30 SGD /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจ***   
โปรแกรมท่องเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั

โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าว บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 



 

 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน     ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ                ค่าจา้งมคัคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าจ  านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั  

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ 



 

 

 
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี

ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ี
นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
 
 



 

 

 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ีตรวจพบจะ
ถูกจบัปรับในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปร์ได ้  

 
 

 
 


