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เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุย้ ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ าพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนามาซึ่งโชคลาภ
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พิเศษ!! อิสระ 1 วันเต็มให้ทา่ นได้ทอ่ งเที่ยวและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านบูกิส ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก
วันแรก

06.30 น.

09.40 น.

13.05 น.

บ่าย

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์
(ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิ นสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวย
ความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศสิงคโปร์ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973
(บริการอาหารบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม)

เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ ช างฮี ประเทศสิ ง คโปร์ (เวลาท้อ งถิ่ น เร็ ว กว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง กรุณาปรับเวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ด
หมายเวลา) หลังจากผ่ านขั้นตอนศุ ล กากรแล้ว รับกระเป๋าสัม ภาระ จากนั้ นนํ าท่ าน
เดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์
นําท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ่ ง อุง้ มือมีหา้
นิ้ วเรียงราย พร้อมทั้งเยีย่ มชม "น้ าพุแห่งความมั ่งคั ่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็ น
หนึ่ งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ
แห่งนี้ ต้องแวะมารับพลังนํ้ าแห่งความรํา่ รวยเสมอไป ซึ่งนํ้ าพุ ณ ที่ แห่งนี้ ยังได้รับการ
บันทึกว่าในกินเนสบุค้ เมื่อปี 1998 เป็ นนํ้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่อง
โชคลาภ ซินแส้ฮวงจุย้ ทั้งหลายบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ํ าพุ่งออกมา
เข้าสู่ใจกลางนํ้ าพุ มีความหมายเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมัง่ คัง่ การที่น้ํ า
พุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมัง่ คัง่ ของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ้า
ประหนึ่ งความมัง่ คัง่ ที่ไหลมารวมกัน อันเป็ นที่มาของชื่อ “นํ้าพุแห่งความมัง่ คัง่ ”กล่าวกัน
ว่า ใครที่มาเยือน Suntec City แล้วได้มาเดินรอบนํ้าพุแห่งนี้ สามรอบโดยเอามือแตะที่
นํ้าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รบั พลังนํ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือรํา่ รวยตลอดปี อีกทั้ง
นํ าพุที่นี่น้ั นมีลักษณะที่แตกต่างจากนํ้ าพุที่อื่นนั น่ คือนํ้ าพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดยปกติแล้ว
นํ้าพุที่อื่นๆมักจะมีทิศทางพุง่ ขึ้ น
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จากนั้ นนํ าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์
สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือก
ทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์

นําทุกท่านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวน
ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน
มีไว้สาํ หรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super
tree สามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดม
จัด สวนจะแบ่ ง เป็ นสองเรื อ นหลัก ๆ ซึ่ ง แบ่ ง โดยอุ ณ หภู มิ ที่ ต น้ ไม้ต อ้ งการ ดัง นี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยังมีสวนธีม
ต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่า
สิงคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท)

คา่

พักที่
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บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ณ ภัตตาคาร
บุนถ่องกี่
จากนั้ นนํ าท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์
แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky
Park ตั้งอยู่ช้นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ น 20 ดอลล่าสิงคโปร์หรือประมาณ
500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้
ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ
จัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสูง 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้
ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และ
ยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ต้งั อยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั ่งตรงข้ามกับ
ตัว โรงแรม จัด ว่า เป็ นคาสิ โ นที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยเกมส์ก ารพนั น ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้
พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า
และไฮโลว์
รวมถึงตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้อง
แสดงพาสปอร์ตและห้ามเด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี เข้า การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่
กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
สําหรับนักช้อปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินค้ายีห่ อ้ ดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุก ท่ า น สามารถชม
วิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จาก
มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก
พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Wonder Full Light ซึ่งเป็ นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ .....Wonder Full Light คือการแสดงโชว์ Light and
Water Show เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ
ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND
(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)

พักที่ VILLAGE HOTEL BUGIS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง
08.00น

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ S E A A Q U A R I U M ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศั ย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ ยว
ได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) โดนท่านสามารถโดยสารรถไฟใต้ดิน MRT เพื่ อ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ ยวชื่ อดัง อาทิ** **อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารคา่ **
เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุ ก เมื่อก่อนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็ น
อาณานิ คม ของคนอังกฤษ ปื นใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็ นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่
(Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้ นมาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใน
เกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่ สําหรับท่องเที่ยว
หลายที่ สามารถนัง่ รถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal
Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , S.E.A.
AQURIUM โลกใต้น้ําที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย

ท่านสามารถเลือกสนุ กไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore ”มี
ทั้งหมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้ นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของ
ทะเลสาบ มีรี สอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ
มีท้งั ยังมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford Tower
1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่น
รถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่ า
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3) Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนัง่ เรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลัง
อยูใ่ นภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี
เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รลู ้ ืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวดู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม
แห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิ ดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ํ าใน ชื่อ S.E.A. Aquariumจัดอันดับให้เป็ นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ถูก ออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้น้ําเพลิดเพลินเต็มที่กบั บรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม

พักที่

วันที่สาม
08.00น

พักที่ VILLAGE HOTEL BUGIS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ ยวแก้ว–ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บ
ถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
….จากนั้นนํ าท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ ยวแก้ว วัดนี้ ถูกสร้างขึ้ นมาเมื่อไม่นานมานี้ ด้วย
ทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ด้าน
ในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่ าสนใจอยูท่ ี่ช้นั 4 เป็ น พระ
บรมสารีริกธาตุส่วนฟั น ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สกั การบูชา บริเวณของวัดขอเชิญ
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ทุ ก ท่ า นเดิ น เที่ ย วชมอาคารบ้า นเรื อ นของชาวจี น ที่ ยัง คงความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ใ นย่ า น
CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปั ตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือก
ซื้ อหากัน

เที่ยง

18.35 น.
20.00 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดิ นเลื อกชมสินค้าทันสมัยที่ ถูกใจ พร้อมชมสินค้า
อิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป
ปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซื้ อสินค้า BRAND
NAME ยี่ ห ้อ ต่ า งๆถนนออร์ ช าร์ ด จั ด ได้ว่ า เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ้ งระดั บ โลก เพราะว่ า มี
ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่ รียงราย สองฝั ่งถนน อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
(หัว หน้า ทัว ร์มี การนั ด หมาย กรุ ณ าตรงเวลาด้ว ย เพื่ อ ประโยชน์ข องสมาชิ ก
ส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณ
ในการ เดินทางนาคณะส่วนรวม เดินทางสูส่ นามบิน)
นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ978
(บริการอาหารบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ ออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
ผูใ้ หญ่
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน
เตียง
เด็กไม่มีเตียง
22 – 24 เมษายน 2560
12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 14,900
14,900
14,900
5,500 10,900
13 – 15 พฤษภาคม 2560 12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
20 – 22 พฤษภาคม 2560 12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
27 – 29 พฤษภาคม 2560 12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
03 – 05 มิถุนายน 2560
12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
10 – 12 มิถุนายน 2560
12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
17 – 19 มิถุนายน 2560
12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
24 – 26 มิถุนายน 2560
12,900
12,900
12,900
4,500
9,900
 โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ม นอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
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นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่
รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า เรื่ อ งขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอํ า นาจพร้อ มหลั ก ฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่าบริ การต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชี ธนาคารที่
ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คื น เงิน ค่าบริ ก ารที่ ชําระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
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ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้ งนี้
บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุ ปกรณ์กี ฬ าฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะสิ งคโปร์ มีกฎหมายห้ามนํ าผลิ ตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทุ กชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ ฝ่าฝื นหาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่รา้ นค้าสะดวกซื้ อบน
เกาะสิงคโปร์ได้

