
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร – น้าํพแุหงความมัง่คัง่ – Merlion Park - การเดน บาย

เดอะเบย (ไมรวมคาเขาโดม) – มารนีาเบยแซน – ชมโชว Spectra Light & 

Water Show  

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 

เคานเตอร K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท 

คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุก

ทาน 

09.45 น.  เหินฟาสู สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบิน

ที่ SQ973 

 (บริการอาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม) 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชางฮ ีประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา)หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่

ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ง อุงมือมีหานิ้วเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม 

"น้ําพุแหงความมั่งคัง่" หรือ Fountain of Wealth อันเปนหนึ่งในสัญลักษณแหง

โชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แหงนี้ตอง

แวะมารับพลังน้ําแหงความร่ํารวยเสมอไป ซึ่งน้ําพ ุณ ที่แหงน้ียังไดรับการบนัทกึ

วาในกินเนสบุคเมื่อป 1998 เปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อ

เรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยทั้งหลายบอกเปนเสียงเดียวกันวา เจาตัววงแหวนที่มี

น้ําพุงออกมาเขาสูใจกลางน้ําพุ มีความหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวิตและ

ความมั่งคั่ง การที่น้ําพุงเขาตรงกลางดานในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก 

SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเปนที่มา

ของชื่อ “น้ําพุแหงความมั่งคั่ง”กลาวกันวา ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลว

ไดมาเดินรอบน้ําพุแหงนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ําพุไวตลอดเวลาจะไดรับ

พลังน้ําแหงโชคลาภและความโชคดี หรือร่ํารวยตลอดป อีกทั้งน้ําพุที่นี่นั้นมี

ลักษณะที่แตกตางจากน้ําพุที่อื่นนั่นคือน้ําพุที่นี่จะไหลลงซึ่งโดยปกติแลวน้ําพุที่

อื่นๆ มักจะมีทิศทางพุงขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศ

สิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะ

คลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด 

นําทุกทานชม การเดน บาย เดอะเบย “GARDEN BY THE BAY”ใหทานไดชม

การจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ 

และเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหาร

โดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟา

เชื่อมตอกับ Super Tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถ

เห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวน

จะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการดังนี้ Flower 

Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมี

สวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

 

 

 

 

 

 เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   

จากนั้นนําทานชม  มารีนา เบยแซนด  รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร  มารีนา 

เบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The 

Sands Sky Park ตั้ งอยู ชั้ นที่  57 ของโรงแรม  (ไม รวมค าขึ้ นตึ ก )  เปน

สถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนี้ถือวา

เปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก    มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. 

และจัดเปนสวนลอยฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวน ไดรับการตกแตงอยาง

สวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน   มีรานอาหารที่

หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ที่ตั้งอยู   ในตัว

อาคารอันโออาอันหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไป

ดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส



 

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญ

มากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคาปลีก และ

ภัตตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตอง

แสดงพาสปอรตและหามเด็กอายุต่ํากวา 21 ปเขา การแตงกาย สุภาพบุรุษหาม

ใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ  และหามสวมรองเทาแตะ)  

 สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมายอาทิ 

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่

ทุกทานสามารถชมวิว เมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตึกแอสพลานาด และ

บริเวณ อาวมารีนาเบย จากมุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยาง

มาก พรอมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว Spectra light & Water Show ซึ่งเปนโชว

สุดอลังการที่นาตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการ

แสดงโชว Light & Water Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ที่ใหญ

ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหนา

ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทาง

หาง)   

 

 

 

 

 

พักที่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ร ะดับ  3

ดาว หรือเทียบเทา* 

วนัทีส่อง อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรยนูเิวอรแซล และ SEA AQUARIUM ตามอธัยาศยั 

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา หรือ TAXI 

แลวแตความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซา 

หัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทานเชนเดียวกัน 

(ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกด

บริการ)  



 

(คาํแนะนาํ :  ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดวยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 

เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเปนฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยัง

ตกเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปนใหญที่เมื่อกอนเคยใชก็เปนจัดแสดงโชว

ที่นี่ คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ในตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปน

แหลงทองเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายใน

เกาะถูกจัดใหมีสถานที่สําหรับทองเท่ียวหลายที ่ทีส่ามารถนั่งรถรางฟรภีายในเกาะ

เชื่ อมตอไปยั งสถานที่ท อง เที่ ยว  อาทิ เชน  Universal Studio, Images Of 

Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลก

ใตน้ําที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอื่นๆอีกมากมาย 

ทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิ เวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of 

Singapore (คาบัตรเขาชม ทานละ 1,850 บาท **หรือราคา ณ ปจจุบัน**) มี

ทั้งหมด 7 โซน            เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) 

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวย

ความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับ

หรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  คาสิโนเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower  

 

 

 

 

 

 

1) Transformers The Ride 3D :  The Ulitmate3D Battle แล ะ  Battle star 

Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  

3) Madagascar A CrateAdventure เปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือน

ทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมมัมี่   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดง

จริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม  



 

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตว

โลกลานป   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม 

ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง   

 หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือ

พิพิธภัณฑสัตวน้ําใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูก ออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ําเพลิดเพลินเต็มที่กับ

บรรยากาศ ใตทะเลที่สวยงาม  

 **อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว** 

พักที่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ร ะดับ  3 

ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม วัดเจาแมกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแกว – ชอปปงออรชารด - กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่

เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน  

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขีย้วแกว วัดนี้ถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้

ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัย

ราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุด

นาสนใจอยูที่ชั้น 4 เปน พระบรมสารีริกธาตุสวนฟนของพระพุทธเจา ใหได

สักการะ เชิญทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเปน

เอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงามพรอมมี

ของฝากที่ระลกึมากมายใหเลือกซื้อหากัน   

  

  

 

 

  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูขาวมันไกชื่อดัง 

จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอมชม

สินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ 

บริเวณยานชอป ปง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดิน

ชมและซื้อสินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็



 
อปปงระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู

เรียงราย สองฝงถนนอาทิเชน หาง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ

อื่นๆอีกมากมาย   

 (หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม    

ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณใน

การ เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน)  

18.45 น.        นําทานเหินฟาสู  กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ 

SQ978  

(บริการอาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม) 

20.10 น.        เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการ ออก ตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ราคาไมรวมตัว๋ 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

27 – 29 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

28 – 30 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

10 – 12 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

11 – 13 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 – 26 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

07 – 09 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 



 

28 – 30 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

06 - 08 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

12 – 14 ตลุาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

13 – 15 ตลุาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

19 – 21 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

20 - 22 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

26 – 28 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

17 - 19 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

23 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 - 26 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

01 - 03 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

14 - 16 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

15 - 17 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

** โรงแรมมหีองพกัแบบ 2 ทานตอหองเทานัน้  

ยกเวนเดก็อายไุมเกนิ 12 ป สามารถพกัได (โดยไมมเีตยีงเสรมิ) 

กรณจีองทวัรแบบไมเปนคูจะตองชาํระคาหองพกัเดีย่วเพิม่ ** 

  ** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท**  

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่  

ทานละ  40 SGD /ทรปิ/ตอทาน สวนของหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ***   

 



 
โปรแกรมทองเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูกบัความ

เหมาะสมเปนหลกัโดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนของลกูคาเปนหลกั 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน 

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการพกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ            คาจางมคัคุเทศกบรกิารตลอดการ

เดินทาง  

 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 40 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ 

(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน

คืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และ



 
หนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ 

ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ

จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ

ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 

คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน

รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 

วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก

การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง

เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่

เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท

เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 

คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไม

เกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส

ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง

เครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกบัอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง

ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเขาประเทศ ผูที่ฝาฝน

หากเจาหนาที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่

รานคาสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปรได   

 
 

 

 


