
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น ้ำพุแห่งควำมมัง่คั่ง – Merlion Park - กำร์เด้น บำยเดอะเบย์ 

(ไม่รวมค่ำเข้ำโดม) – มำรีน่ำเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show  

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 

K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก 

ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

09.45 น.  เหินฟ้ำสู ่สนำมบินชำงฮี โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่ SQ973 

 (บริกำรอำหำรบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม) 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮ ีประเทศสิงคโปร ์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง

สิงคโปร์ น าท่านชม "ซันเทคซิตี " ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง 

อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น ้ำพุแห่งควำมมั่งคั่ง" หรือ Fountain of 

Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ าแห่งความร่ ารวยเสมอไป ซึ่งน้ าพุ ณ ที่

แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่

ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุ้ยท้ังหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวน

ที่มีน้ าพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความ

มั่งคั่ง การที่น้ าพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY 

โดยสายน้ าประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น้ าพุแห่งความมั่ง

คั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน้ าพุแห่งนี้สามรอบโดย

เอามือแตะที่น้ าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร่ ารวย

ตลอดปี อีกทั้งน้ าพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ าพุที่อื่นนั่นคือน้ าพุที่นี่จะไหลลงซึ่ง

โดยปกติแล้วน้ าพุที่อื่นๆ มักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 

สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือก

ทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด์ 

น าทุกท่านชม กำร์เด้น บำย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวน

ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน 

มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super 

Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัด
สวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้ Flower Dome 

(ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้

เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

 

 

 

 

 

 เย็น บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร บุนถ่องกี ่เมนู ข้ำวมันไก่ ที่ขึ นชื่อของสิงคโปร์  

จากนั้นน าท่านชม  มำรีน่ำ เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์

แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky 

Park ต้ังอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือ

ต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก    

มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บน

สวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น   



 

 

มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ต้ังอยู่   

ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วย

เกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลาย

รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ 

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย  

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ท่ำนที่จะเข้ำสถำนคำสิโน ต้อง

แสดงพำสปอร์ตและห้ำมเด็กอำยุต่้ำกว่ำ 21 ปีเข้ำ กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษห้ำมใส่

กำงเกงขำสั น สุภำพสตรีใส่ชุดสุภำพ  และห้ำมสวมรองเท้ำแตะ)  

 ส าหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมายอาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว 

เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จาก

มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ 

Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าต่ืนตาต่ืนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่

ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง 

และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า 

ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND  

 (กำรแสดงเริ่ม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทำงห้ำง)   

 

 

 

 

 

พักที่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3ดำว หรือเทียบเท่ำ* 

วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตำมอัธยำศัย 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ด้วยรถไฟฟ้า หากท่านไม่ต้องการ

ท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้ค าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่าน 

(ไม่รวมค่ำเข้ำ เครื่องเล่น หรือโชว์ต่ำงๆ และค่ำเดินทำงไป-กลับ)  

(ค้ำแนะน้ำ :  ควรพกนำมบัตรของโรงแรมไปด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลับโรงแรม) 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโล



 

 

โซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใน

เกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่ส าหรับท่องเที่ยว

หลายที่ ที่สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ ท่องเที่ยว อาทิเช่น 

Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. 

AQURIUM โลกใต้น้ าที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ำ

บัตรเข้ำชม ท่ำนละ 1,850 บำท **หรือรำคำ ณ ปัจจุบัน**)  มีทั้งหมด 7 โซน            

เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  สิงคโปร์ 

ในพ้ืนที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท 

ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  

คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower  

 

 

 

 

 

 

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

เล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลัง

อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม

แห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง   

 หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์

สัตว์น้ าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ าเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม  



 

 

 **อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค ่า เพื อความสะดวกในการท่องเที ยว** 

พักที่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม วัดเจ้ำแม่กวนอิม – วัดพระเขี ยวแก้ว – ช้อปป้ิงออร์ชำร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้า สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับ

ถือของคนสิงคโปร์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุน

สร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านใน

จะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรม

สารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิญท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือน

ของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่

สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน   

  

  

 

 

  

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร  

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า 

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป 

ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME 

ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 

ร้ านค้า  และโรงแรมชั้น ดีมากมาย ต้ังอยู่ เ รี ยงราย สองฝั่ งถนนอาทิ เช่น ห้าง  

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   

 (หัวหน้าทัวร์มีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม    

ในกรณีที ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ 

เดินทางน่าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

18.45 น.        น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ978  

(บริกำรอำหำรบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม) 

20.10 น.        เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

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



 

 

** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั งก่อนท้ำกำร ออก 

ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร *** 

อัตรำค่ำบริกำร 

 

ก้ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 
รำคำไม่รวมตั๋ว 

07 – 09 เมษำยน 2561 12,888 12,888 3,500 8,588 

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 

 

  ** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท**  

***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

ท่ำนละ 30 SGD /ทริป/ต่อท่ำน ส่วนของหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจ***   

 



 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมท่ีพักที่อำจะมีกำรสลับปรบัเปลี่ยนขึ นอยู่กับควำม

เหมำะสมเปน็หลกัโดยจะค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลัก 

กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผูโ้ดยสำรจ้ำนวน 15 ท่ำนขึ นไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบ

จ้ำนวน ดังกล่ำว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ            ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขกำรช้ำระค่ำบริกำร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 

วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก



 

 

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่

รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก้ำหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก



 

 

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวั ติ  อุบั ติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน้ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน

ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหาก

เจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก ส าหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบน

เกาะสิงคโปร์ได้   

 
 



 

 

 

 


