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บินเช้า – กลับเยน็ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) 

 เข้าชมการแข่งขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX  

(รวมค่าบัตร BAYGRAND STAND ระบุที่นั่ง เข้าชมได้ 3 วัน)  

 เข้าชม CONCERT ศิลปินระดับโลกฟรีตลอด 3 วัน 

 

พีเรียดเดียว : 21-23 กันยายน 2561 น้ีเท่าน้ัน 
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วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  - เมอไลอ้อน –วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY 
THE BAY - FORMULA 1 SINGAPORE 2018 (รวมบัตรเข้าชมงานระบุท่ีน่ัง)  (-/L/-) 

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL100 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง 

(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 

อาหารท้องถ่ิน ร้านน้ีเร่ิมต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กว่าปี 

 

น้าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึง

ปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชม

วิวริมแม่น้้าสิงคโปร์ 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักด์ิสิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักด์ิสิทธิ์ใน

องค์เจ้าแม่กวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดน้ีสร้างข้ึนก่อน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้า

แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก 

บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมแห่งน้ีกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งน้ันเลย ท าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความ

ศักด์ิสิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์   

น้าท่านแวะชม  น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่

ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนัก

ธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดิน

รอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 จากน้ันแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์  และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้า

เชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ส้าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  
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จากน้ัน รถโค้ชรับท่านท่ีจุดนัดหมาย น ำท่ำนเข้ำชมงำน  

FORMULA 1 / SINGAPORE GRAND PRIX 2019 
จากนั้นอิสระให้ท่านเขา้ชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเร่ิม

เวลา 15.00 น. – 23.00 น. พร้อมชมคอนเสิร์ต ศิลปินระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แล้ว (บัตรระบุท่ีนั่งเข้าได้ 3 วัน)**** 

 

ไม่ต้องการร่วมงาน F1, Bay Grand หักค่าใช้จ่ายคนื 6,000/ท่าน 
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**ลูกค้าเดินทางกลับท่ีพักด้วยตนเอง 
 

จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก Boss Hotel*  หรือเทียบเท่า 

รร.ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT : LAVENDER มาก เดินไม่เกิน 5 นาที  

(บริการน้้าดื่ม / WIFI ท่ีห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

วันท่ีสอง Free Day FORMULA 1 SINGAPORE 2017 (รวมบัตรเข้าชมงานระบุท่ีน่ัง) (B/-/-) 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระให้ทุกท่านได้ท่องเท่ียวตามอัธยาศัย 
  

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถ่ินบริการ) 
 

*** หัวหน้าทัวร์น้าท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY  

   (ไม่รวมค่าบัตร MRT) *** โดยลูกค้าสามารถแยกท้าโปรแกรมท่ีต้องการได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น 

1. ช็อปป้ิงท่ีห้าง VIVO CITY ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ 

2. น่ัง EXPRESS TRAIN เข้าไปท่ี SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซ่า 

> เดินเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบัตร) 

3. อิสระตามอัธยาศยั 

 

OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจ้ง 
ณ เวลาท่ีจองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง 
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OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิม
โปรดแจ้ง ณ เวลาท่ีจองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วัน

ก่อนการเดินทาง 
 

***หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมง

เท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

 

**สามารถเข้าชม F1 ได้ในช่วงเย็นได้ 
 

 จากนั้นอิสระให้ท่านเขา้ชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเร่ิม

เวลา 15.00 น. – 23.00 น. พร้อมชมคอนเสิร์ต ศิลปินระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แล้ว (บัตรระบุท่ีนั่งเข้าได้ 3 วัน)**** 

ไม่ต้องการร่วมงาน F1, Bay Grand หักค่าใช้จ่ายคนื 6,000/ท่าน 
 

**ลูกค้าเดินทางกลับท่ีพักด้วยตนเอง 
 

จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก Boss Hotel*  หรือเทียบเท่า 

รร.ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT : LAVENDER มาก เดินไม่เกิน 5 นาที  

(บริการน้้าดื่ม / WIFI ท่ีห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)                
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วันท่ีสาม City Tour - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  มารีน่า เบย์ 

แซนด์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซ่ึงล้อมรอบด้วย 

ท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ

เต้นร้า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า 

ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก 

น้าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อ 

มากมาย อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้าน

เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2 -3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)  ให้ท่านได้

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม  

พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

 

จากน้ันอิสระท่านท่ี “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park 

ตั้งอยู่ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. 

บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่

หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด

เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายใน

ยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้

มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

รถโค้ชน้าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ต้ังอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้อง

มาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์ การค้า ร้าน ค้า และโรงแรมชั้ น ดีมากมาย ต้ังอยู่ เรีย งราย  สองฝั่ งถนน อาทิ เช่ น  ห้ าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL105 

21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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“มากกว่าความช้านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรบัข้ึนของภาษนี้้ามันของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

 

อัตราค่าบริการ 
**ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

จอยแลนด์ 

หักค่าต๋ัว 
พักเด่ียว 

SL100 
0740-1120 

/////// 
SL105 

2030-2150 

21-23 Sep 2019 19,999.- 

 
3,700.- 5,900.- 

 

ไม่ต้องการร่วมงาน F1 หักค่าใช้จา่ยคืน 6,000/ท่าน 

 
เด็กอายุต่า้กวา่ 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น)    มเีตียงลด 500 บาท 

เด็กอายุต่า้กวา่ 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่า้กวา่ 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 

 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 

จ้าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ้ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวกอ่นเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท 
บางคร้ังหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

 

เง่ือนไขการจอง มัดจ้าท่านละ 10,000 บาท 
*** เม่ือช้าระค่ามัดจ้าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

***ขอความกรณุาส่งส้าเนาพาสปอร์ตและช้าระมัดจ้าภายใน 24 ช.ม. 
หลังจากทา้การจอง เนื่องจากเปน็ราคาตั๋วโปรโมชัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรื่องก้าหนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกติ*** 
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*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

 ค่าบัตร Singapore Grand Prix 2019 แบบ Bay Grandstand เข้างานได้ 3 วัน 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน
ระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ 700 บาทตลอดทริป  

 เก็บท่ีสนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ตามความพึงพอใจ)   
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ้าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากคา่บริการที่สิงคโปร์เปน็แบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุ

กรณี  
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 


