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NT290
ทวัรส์งิคโปร ์เกาะเซ็นโตซา่ มารน่ิา เบย ์แซนด ์3 วัน 2 คนื (SQ)
ทัวรส์งิคโปร ์, 3 วัน 2 คนื ,

FRAGRANT SELEGIE HOTEL

สนุกกบัเครอืงเลน่ในUNIVERSAL STUDIO เต็มวนั
ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสโินหรหูราระดบั 6 ดาว 
สมัผสัน้าํพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ทเีชอืกนัวา่นํามาซงึโชคลาภ 

ชม Spectra Light & Water Show โชวแ์สงสเีสยีง และสายมา่นน้าํ ใหญท่สีดุในอาเซยีน 
ชอ้ปปิงกนัแบบเต็มทบีนถนนออรช์ารด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น้าํพแุหง่ความมงัคงั - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนีา่เบยแ์ซน -
ชมโชวน์้าํพแุสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show

06.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น



09.45 น.
เหนิฟ้าสู ่สนามบนิชางฮ ีโดย สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ973

เทยีง
บรกิารอาหารและเครืองดมืเทยีงบนเครือง

13.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง
กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์นําทา่นชม "ซนัเทคซติ"ี ตกึ 5 หลัง ทอีอกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนงึ อุง้มอืมหีา้นวิเรียงราย 

พรอ้มทังเยียมชม "น้าํพแุหง่ความมงัคงั" หรือ Fountain of Wealth
อันเป็นหนงึในสญัลักษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์นัีกทอ่งเทยีวทมีาเยือนประเทศเล็กๆ
แหง่นีตอ้งแวะมารับพลังน ้าํแหง่ความร่ํารวยเสมอไป ซงึน ้าํพ ุณ ทแีหง่นียังไดรั้บการบันทกึวา่ในกนิเนสบุค๊เมอืปี 1998 เป็นน ้าํพทุใีหญ่ทสีดุในโลก
ในแงข่องความเชอืเรืองโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทังหลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทมีนี ้าํพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าํพุ
มคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของชวีติและความมังคัง การทนี ้าํพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมังคังของตัวตกึ SUNTEC CITY
โดยสายน ้าํประหนงึความมังคังทไีหลมารวมกัน อันเป็นทมีาของชอื “น ้าํพแุหง่ความมังคัง”กลา่วกันวา่ ใครทมีาเยือน SUNTEC CITY
แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าํพแุหง่นีสามรอบโดยเอามอืแตะทนี ้าํพไุวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าํแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรือร่ํารวยตลอดปี
อกีทังน ้าํพทุนีีนันมลัีกษณะทแีตกตา่งจากน ้าํพทุอีนืนันคอืน ้าํพทุนีีจะไหลลงซงึโดยปกตแิลว้น ้าํพทุอีนื  ๆมักจะมทีศิทางพุง่ขนึ 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณ์ของการทอ่งเทยีวประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป
โรงละครเอสพนาเนดทสีวยงามแปลกตา ซงึมลัีกษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรียนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

นําทกุทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY” ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร์
ใหท้า่นไดช้นืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay
บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super Tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน
มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ50 เมตร บนยอดของ Super Tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลักๆ
ซงึแบง่โดยอุณหภมูทิตีน้ไมต้อ้งการดังนี Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชนืเย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ
ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทตีา่งตา่งกันออกไป

เย็น
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นชม มารนีา่ เบยแ์ซนด ์รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปร ์มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,500
หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึ)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์กายพารค์นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม.และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่กวา่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650
ตน้ มรีา้นอาหารทหีรูหรา The Sky On 57 และยังม ี“มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม
จัดวา่เป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้พลดิเพลนิ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊
มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุ:
ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทจีะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต่าํกวา่ 21 ปี การแตง่กาย
สภุาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาสนั สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) 

และนอกจากหา้งแหง่นีจะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้นัน ยังมขีนมของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปปิงกันอย่างเพลนิเพลนิ
และทพีลาดไม่ไดเ้ลยนันคอื “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ทเีป็นขนมทมีชีอืเสยีงอย่างมากในสงิคโปร ์โดยจะมทัีงหมด 3 รสชาตคิอื
รสหนังปลาไขเ่ค็ม รสมันฝรังไขเ่ค็ม และมันฝรังรสชาตแิบบออรจินัิล ทา่นใดทมีาสงิคโปรไ์ม่ควรพลาด

สําหรับนักชอ้ปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยีหอ้ดัง  ๆไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier
โดยททีกุทา่นสามารถชมววิเมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองทแีตกตา่ง
ซงึสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทังเพลดิเพลินไปกับโชว ์Spectra Light & Water Show
ซงึเป็นโชวส์ดุอลังการทน่ีาตนืตาตนืใจใหก้ับนักทอ่งเทยีวทไีดม้าเยือนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็นการแสดง แสง สี
เสยีง และ สายน ้าํ ทใีหญ่ทสีดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารน่ิาดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND
(การแสดงเรมิ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทฝีนตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)



ทพีกั
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี2
อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซา่ ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น หากทา่นไม่ตอ้งการทอ่งเทยีว ณ
เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเทยีวแกท่า่นเชน่เดยีวกัน (ไมร่วมคา่เขา้ เครอืงเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-
กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร) (คําแนะนํา : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพอืความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม)
เกาะเซ็นโตซา่ หรือ เกาะมหาสนุก เมอืกอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมอืครังยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ
ปืนใหญ่ทเีมอืกอ่นเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์นีี คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขนึมาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวระดับโลก
ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานทสํีาหรับทอ่งเทยีวหลายที
ทสีามารถนังรถรางฟรีภายในเกาะเชอืมตอ่ไปยังสถานททีอ่งเทยีว อาทเิชน่ Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa
Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้าํทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอนืๆอกีมากมาย ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกับ
ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore (คา่บัตรเขา้ชม ทา่นละ 1,850 บาท **หรือราคา ณ ปัจจบัุน**) มทัีงหมด 7 โซน
เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กรีอบกไีดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพนืท ี49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่
รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มรีีสอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทหีลากหลายรูปแบบ มทัีงยังมี
คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชวัโมง ตังอยู่ทโีรงแรม Crockford Tower
Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครืองเลน่รถไฟเหาะตลัีงการางคูท่สีงูทสีดุในโลก
Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า
Madagascar A CrateAdventure เป็นการนังเรือผจญภัยชมสตัวต์า่ง  ๆเสมอืนทา่นกําลังอยู่ในภาพยนตรเ์รือง Madagascar
Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี
Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่ง  ๆจากภาพยนตรช์อืดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตนืเตน้ประทับใจไม่รูล้มื
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี
Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ
หรือเลอืกเทยีวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํใน ชอื S.E.A. Aquarium
จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าํเพลดิเพลนิเต็มทกีับบรรยากาศ ใตท้ะเลทสีวยงาม 

**อสิระมอือาหารกลางวนัและมอือาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว**

ทพีกั
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขยีวแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปปิงออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี- กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ทวัีดเกา่แกแ่ละศักดสิทิธ ิซงึเป็นทเีคารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พอืเป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขยีวแกว้ วัดนีถูกสรา้งขนึมาเมอืไม่นานมานีดว้ยทนุสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสงิคโปร์
โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง ดา้นในจะม ี4 ชนั แบง่เป็นโซนตา่ง  ๆเกยีวกับศาสนาพทุธ โดยจดุน่าสนใจอยู่ทชีนั 4
เป็นพระบรมสารีรกิธาตสุว่นฟันของพระพทุธเจา้ใหท้า่นไดส้กัการ 

นําทา่นเดนิเทยีวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจนีทยัีงคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN
บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทสีวยงามพรอ้มมขีองฝากทรีะลกึมากมายใหเ้ลอืกซอืหากัน

จากนันนําทา่นถ่ายรูปสู ่ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก  ๆแหง่นงึในสงิคโปร ์ซงึเต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทมีรีวดลายสสีนั มากมาย มมีุมตา่ง ๆ
ใหท้า่นไดถ้่ายรูป รา้นแตล่ะรา้นก็จะออกแบบตกแตง่กันอย่างเต็มททัืงภายในและภายนอก รวมถงึบอาคารบา้นเรือทจีะมรีูปทรงคลา้ย  ๆปีนัง
สไตลช์โินโปตกุรีส นักทอ่งเทยีวทังชาวสงิคโปร ์และชาวไทยก็จะมาถ่ายภาพแถวนีกัน ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร์



เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนูขา้วมนัไก ่ณ ภตัตาคารบุนถอ่งกี

บา่ย
จากนันใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปปิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทถีูกใจ พรอ้มชมสนิคา้อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป
กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ปปิง ORCHARD ROAD ถนนททีกุๆคนทมีาสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซอืสนิคา้ BRAND NAME
ยีหอ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้รา้นคา้ และโรงแรมชนัดมีากมายตังอยู่เรียงรายสองฝังถนน
อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย (หวัหนา้ทวัรม์ ีการนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย
เพอืประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีททีา่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการนําคณะสว่นรวม
เดนิทางสูส่นามบนิ)

18.45 น.
นําทา่นเหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ978

20.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ และ ความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี16 สงิหาคม 2562 เวลา 01:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาท ตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมี ีวซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑ  ์หมากฝรงั บุหร ีทุกชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ฝ่ีาฝืนหากเจา้หนา้ทตีรวจพบจะถกูจับปรบัในอตัราทสีงูมาก สาํหรบั บุหรี
สามารถไปซอืทรีา้นคา้สะดวกซอืบนเกาะสงิคโปรไ์ด ้
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