
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รหสัโปรแกรมทวัร ์ SIN01 TRURY SIN 3D2N MAR17-SQ-W12 

 

เที่ยวสิงคโปร ์รบัพลงัฮวงจุย้ ถ่ายรูป MERLION สญัลกัษณข์องสิงคโ์ปร ์

MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน ้าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ที่เช่ือกนัว่าจะน ามาซ่ึงโชคลาภ 

ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน ้า ใหญท่ี่สุดในอาเซียน 

 

สุดพิเศษ...  

1. ไฟลท์สวย ไปเชา้-กลบัค า่  

2. ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต  ารบัของสิงคโปร ์รา้น Boon Tong Kee 

3. นอนโรงแรมหรูในเครือ RESORT WORLDพรอ้ม WIFI ในหอ้งพกั  

4. รวมตัว๋ UNIVERSAL STUDIO และ SEA AQUARIUM เรียบรอ้ยแลว้ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ –Merlion Park-การเ์ดน้ บายเดอะเบย ์

(ไม่รวมค่าเขา้ชมโดม) –มารน่ีาเบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light  

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น4 ประตู 5 

เคาน์เตอร ์K   สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวย

ความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.40 น.  เหิรฟ้าสู ่ประเทศสงิคโปร ์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่ SQ973 

 (บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดื่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัด

หมายเวลา)  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์
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บ่าย น าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้

น้ิวเรียงราย พรอ้มทั้งเยีย่มชม "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็น

หน่ึงในสญัลกัษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ี์นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนประเทศเล็กๆ 

แห่งน้ีตอ้งแวะมารับพลังน ้ าแห่งความร า่รวยเสมอไป ซ่ึงน ้ าพุ ณ ท่ีแห่งน้ียงัไดร้ับการ

บนัทึกว่าในกินเนสบุค้เม่ือปี 1998 เป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเร่ือง

โชคลาภ ซินแสฮ้วงจุย้ทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า เจา้ตวัวงแหวนท่ีมีน ้าพุ่งออกมา

เขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน ้า

พุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความมัง่คัง่ของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้ า

ประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหลมารวมกนั อนัเป็นท่ีมาของชื่อ “น ้าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าวกนั

ว่า ใครท่ีมาเยือน Suntec City แลว้ไดม้าเดินรอบน ้ าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะท่ี

น ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้บัพลงัน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร า่รวยตลอดปี อีกทั้ง

น าพุท่ีน่ีน้ันมีลักษณะท่ีแตกต่างจากน ้ าพุท่ีอ่ืนนัน่คือน ้าพุท่ีน่ีจะไหลลง ซ่ึงโดยปกติแลว้

น ้าพุท่ีอ่ืนๆมกัจะมีทิศทางพุง่ขึ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์

สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือก

ทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร ์ฟลายเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด ์
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น าทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั 

มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super 

tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดั

สวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome 

(ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยงัมีสวนธีมต่างๆให้

เดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร ์

หรอืประมาณ 720 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู ขา้วมนัไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสิงคโปร ์

ณ ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 
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จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์

แซนด์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลท์คือ The Sands Sky 

Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าข้ึน 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 

500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์น้ี

ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  

จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้

ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และ

ยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝั่งตรงขา้มกบั

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว 

สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะ๊พนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู ้

พนันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบลค๊แจค๊ บาคาร่า  และไฮโลว์ 

และตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านที่จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้ง

แสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต  า่กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกง

ขาสั้น สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis 

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

วิว เมอร์ไลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Wonder Full Light ซ่ึงเป็นโชวสุ์ดอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ

ใหก้บันักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนสิงคโปร ์.....Wonder Full Light คือการแสดงโชว ์Light and 

Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ 

ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรอืมีกิจกรรมของทางหา้ง)    
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พกัที ่ น าท่านเขา้สู่ที่พกั GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดาวเครือ RESORT WORLD หรือ 

เทียบเท่า  

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

 (บรกิารโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

08.00น  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 หลงัอาหารเชา้หวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า  

 ** ทุกท่านจะไดร้บับตัร UNIVERSAL STUDIO** และ บตัร SEA AQUARIUM  

เมืองใตบ้าดาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย*์*(รวมในรายการ)  

(มีรถ SHUTTER BUS ของโรงแรมบริการ เสน้ทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND) 

 ***(อิสระอาหารกลางวันและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของ

ท่าน)*** 

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็น

อาณานิคม ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ซิโลโซ่ 

(Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ภายใน

เกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด       5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมี้สถานท่ี ส าหรับ

ท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น 

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

SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอ่ืนๆอีกมากมาย 
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น าท่านเดินทางเขา้สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 

โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  

สิงคโปร ์ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี 

สอร์ทหอ้งพัก 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  

คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่น

รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลัง

อยูใ่นภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดงั แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วม

แหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   
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บ่าย น าท่านชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าใน 

ชื่อ S.E.A. Aquariumจัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูก 

ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าเพลิดเพลินเต็มท่ีกบับรรยากาศ ใตท้ะเลท่ีสวยงาม  

 

 

 

 

 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดาวเครือ RESORT WORLD หรือ

เทียบเท่า  

วนัที่สาม วดัเจา้แม่กวนอิม– วดัพระเข้ียวแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ 

08.00น บรกิารอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิม ท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ

นับถือของคนสิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ี

ดว้ยทุนสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั 

ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น 4 เป็น 

พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบูชา บริเวณของวดัขอเชิญ  

ทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน      

CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายให้

เลือกซ้ือหากนั  
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เที่ยง บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันใหท่้านอิสระกับการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมัยท่ีถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 

อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป 

ป้ิง  ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซ้ือสินค้า  BRAND 

NAME ยี่ห ้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศนูยก์ารคา้   รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝัง่ถนน อาทิเช่น หา้ง  

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   

 (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวม 

ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหนา้ทัวรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ 

เดินทางน าคณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน)  

18.35 น.        น าท่านเหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ 

SQ978 (บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดื่ม) 

20.00 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

13 – 15 มกราคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

14 – 16 มกราคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

20 – 22 มกราคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

03 – 05 กุมภาพนัธ ์2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2560 17,555 17,555 17,555 5,000 13,900 

11 – 13 กุมภาพนัธ ์2560 17,555 17,555 17,555 5,000 13,900 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2560 16,555 16,555 16,555 5,000 12,900 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

03 – 05 มีนาคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

10 – 12 มีนาคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

17 – 19 มีนาคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

24 – 26 มีนาคม 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560 15,555 15,555 15,555 5,000 11,900 

 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 

 

 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

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

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบ

การมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ า

เงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือบน

เกาะสิงคโปรไ์ด ้  

 

 


