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 ครั้งหน่ึงท่ีตอ้งไปสมัผสับรรยากาศจริงการแข่งขนัรถ FORMULA1 

สนามเดียวที่เป็น CITY STREET CIRCUIT และแข่งในเวลากลางคืน  

ราคาน้ีรวมตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั F1 แลว้แบบ BAY GRANDSTAND  

 ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมคาสิโนหรูหราระดบั 6 ดาว  

 สมัผสัน ้าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH เช่ือกนัว่าจะพบโชคลาภตลอดปี  

 พกัโรงแรม4ดาว ถนนออชารด์ ชอ้ปป้ิงแบบเตม็ที่บนถนนออชารด์ 

 ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัไหหล า BOON TONG KEE และ  

 ทานบกักูเ๋ต ๋ข้ึนช่ือ รา้น SONG FAH  BUK KUT TEH  

พิเศษ!!  แถมบตัร SEA AQUARIUM ท่านละ 1 ใบ ฟร!ี!!! 

**มีหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิ่นคอยดแูล** 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ - มารีน่าเบยแ์ซน – พาชมการแข่งขนั SINGAPORE GRAND 

PRIX 2016  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น4ประต ู3 เคานเ์ตอร ์E   สายการบินเจท็

สตาร ์(3K) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บั

ทุกท่าน 

09.15 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบินเจท็สตาร ์ เท่ียวบินท่ี  3K 512 

12.50 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร  ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

บ่าย บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารบริการทา่นดว้ย เมนู ขา้วมนัไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสิงคโปร ์ณ ภตัตาคารบุนถอ่งก่ี 

น าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย มี "น ้าพุแห่ง

ความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealthน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี แทนท่ีจะพุ่งขึ้ นเหมือนกบัน ้า

ท่ีอื่นๆ แต่กลบัไหลลงในความเช่ือท่ีว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้มือนัน่เองเช่ือกนัว่าจะท าใหชี้วิตคนท่ี

สมัผสัโชคดีและ ร า่รวยตลอดปี    

จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกั

กว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทค์ือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้ น 23 ดอล

ล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์น้ี

ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้ นท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี

ความสูง 200 ม. บนสวน ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้  มี
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รา้นอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหรา

ฝัง่ตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว ส า ม า ร ถ

เพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 

1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า  และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และ

ภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต า่

กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis Vuitton, Chanel, 

Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถชมวิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร์, ตึก

แอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 น าเขา้สูท่ี่พกั GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาว บนถนนออชารด์หรือเทียบเทา่ 

 จากนั้นน าท่านเขา้ชมงาน FORMULA1 SINGAPORE GRAND PRIX2016 (รวมบัตรค่าเขา้แลว้แบบ BAY 

GRANDSTAND มีหมายเลขที่นัง่ระบุ ไม่ตอ้งยืน) **หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดพ์าไปส่งหนา้งานแลว้สมาชิกทุกท่าน

สามารถชมงานไดต้ามอธัยาศยั งานเริ่มประมาณ 15.00-23.00น. มีคอนเสิรต์จากวงดนตรีระดบัโลกแสดง

ภายในงาน สามารถเขา้ชมและรว่มสนุกไดอ้ยา่งเต็มที่**  

วนัที่สอง ช่วงเชา้อิสระเต็มวนัใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหรือทอ่งเท่ียวในสถานท่ีท่ีทา่นชอบดว้ยตวัเอง(ไม่มีรถบสั + ไกดท์อ้งถ่ิน 

แตมี่หวัหนา้ทวัรไ์ทยคอยดแูล) พาชมการแข่งขนั SINGAPORE GRAND PRIX 2016  

08.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

 หลงัอาหารหวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า  

** ทุกท่านจะไดร้บับตัร SEA AQUARIUM ท่านละ 1 ใบ FREE (มลูค่า 33 SGD)**  

(หวัหน้าทวัรพ์าไปส่งท่ี SENTOSA ISLAND ส าหรบัคนท่ีจะไป UNIVERSAL & SEA AQUARIUM โดยสมาชิกตอ้ง

รบัผิดชอบค่าเดินทางดว้ยตนเอง) 

 ***(อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพื่อสะดวกในการทอ่งเที่ยวและชอ้ปป้ิง)*** 

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เมื่อ

ครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเมื่อก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดั

แสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้ง

ขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด       5 

ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้ีสถานท่ี ส าหรับท่องเท่ียวหลายท่ี 

สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเช่ือมต่อไปยังสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น 

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

Sky Ride , UnderWater World – โลกใตน้ ้า และอื่นๆอีกมากมาย 

**สามารถซ้ือตัว๋ Universal Studio กบัทางบริษัทไดใ้นราคา 1,750 

บาท 

ถนนออรช์ารด์เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเกาะสิงคโปร ์และจะ

มี สิ นค้า แบรนด์ เนม รุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด  จ ะ ถู กน าม า ว า ง ขา ยตาม
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หา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ี

ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และ

อื่นๆอีกมากมาย 

ยา่นลิตเติ้ ล อินเดีย เป็นยา่นเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามช่ือ ทุกวนัน้ียงัคงมีร่องรอยของการคา้เคร่ืองเทศ 

เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตกทอดมาใหเ้ห็นอย่างคึกคกัตามสอง

ฝากถนน Serangoon Road อนัเป็นถนนเสน้หลกั หรือแมแ้ต่ถนนดา้นในอย่าง 

Campbell Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั ท่าน

สามารถมาหาซ้ือน ้ ามันนวดแบบอยุรเวท เคร่ืองทอง ธูปหอม และอื่นๆ ไดท่่ี้

น่ี ชมสีสันและความสวยงามของวัด Sri Veeramakaliammanท่ีเป็นวัดฮินดู

ส าหรบัสกัการะเจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้เป็น

ตอ้งแวะ คือ หา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ “น ้าหอม” เพราะราคาถูกมาก 

วดัศรีมาริอมัมนัต ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร ์ตั้งอยู่ในไชน่า

ทาวน์  (China Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกนัว่า “วดั

แขก สิงคโปร์” รอบๆ ตวัอาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมา

กรรมรูปป้ันและรูปแกะสลกัลง สีสันสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และ

สตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเช่ือกนัว่าหากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบพระ

อุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขคี่ คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

ของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปี

ของวดัน้ี 

ยา่นไชน่าทาวน ์เพื่อสมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แม่กวนอิม

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออยา่งมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนมต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจาก

หลากหลายรา้นคา้ 

 

สวนนกจรูง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีรวม 

126 ไร่)  ในเขตจรูง ภายใตแ้นวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ 

สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงท่ีนักท่องเท่ียวเดินชมได ้มีนกจากภูมิภาคต่างๆ

เช่นเอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวน

เช่น การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ ้าครั้งแรกของโลก ท่ีสวน

นกกระทุงสวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีสวนนกลอร่ีโลฟ,น ้าตกท่ี

มนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีสูงท่ีสุดของโลก  

Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่ปากอ่าว มาริน่า ค่าขึ้ นประมาณ 33 

ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมงาน FORMULA1 SINGAPORE GRAND PRIX2016 (รวมบตัรค่า

เขา้แลว้แบบ BAY GRANDSTAND มีหมายเลขที่นัง่ระบุ ไม่ตอ้งยนื) **หวัหนา้ทวัรแ์ละ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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ไกดพ์าไปสง่หนา้งานแลว้สมาชิกทุกทา่นสามารถชมงานไดต้ามอธัยาศยั งานเริ่มประมาณ 15.00-23.00น. 

มีคอนเสิรต์จากวงดนตรีระดบัโลกแสดงภายในงาน สามารถเขา้ชมและรว่มสนุกไดอ้ยา่งเต็มที่**  

ทีพ่กั GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาว บนถนนออชารด์หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สาม วดัเจา้แม่กวนอิม ยา่นไชน่าทาวน ์– วดัพระเข้ียวแกว้ ชอ้ปป้ิงถนนออรด์ชารด์– กรุงเทพฯ 

08.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเก่าแก่ และศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อ

เป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเมื่อไม่นาน

มาน้ีดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยั

ราชวงศ์ถัง ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุด

น่าสนใจอยู่ ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้า ให้ได้

สกัการบูชา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ี

ยงัคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั  จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้

ทนัสมยัท่ีถูกใจ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร SONG FAH เมนูบคักุ๋เต ๋ตน้ต ารบั 

จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจ 

พรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอรก์ลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็กบริเวณยา่น ชอ้ปป้ิง  ORCHARD 

ROADถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝัง่ถนน อาทิ

เช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย  

 (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพ่ือประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวมในกรณีที่ทา่นสมาชิกมา

หลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการเดนิทางน าคณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน) 

19.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการเจท็สตารเ์ที่ยวบินท่ี 3K 513 

20.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 
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16-18 กนัยายน 2559 22,900 22,900 21,900 7,000 

** ไม่รบับตัรเขา้ชม FORMULA1 หกัออกไป 5,000 บาท** 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกั

รีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อ

ว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีได้

จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ีตรวจพบจะถูกจบั

ปรบัในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซื้ อท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  

   

 


