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NT090
ทวัรส์งิคโปร ์เซ็นโตซา่ มารน่ีาเบยแ์ซนด ์3 วัน 2 คนื (3K)
ทัวรส์งิคโปร ์, 3 วัน 2 คนื ,

BAY HOTEL

เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรท์ใีหญ่ทสีุดในสงิคโปร์
สุดมนักบัเครอืงเล่นท ีUNIVERSAL STUDIO 

ชอ้ปปิงจุใจทงัถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY
ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนี่า เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดับ 6 ดาว

ถา่ยรปูคู่ เมอรไ์ลออ้น ขอพร เจา้แมก่วนอมิ และ พระเขยีวแกว้
พเิศษ ! ลมิรส ขา้วมนัไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต๋  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY - วดัเจา้แมก่วนอมิ - ยา่น Clarke Quay - มารนีา่ เบย ์แซนด์

06.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั4 เคานเ์ตอร ์E ประต ู3 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Jetstar
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

09.30 น.



เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิJetstar เทยีวบนิท ี3K512

13.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงสงิคโปร ์ทมีกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลาย  ๆทา่นตอ้งทงึ
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)

บา่ย
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมันไกช่อืดัง ระดับ 5 ดาว

จากนันแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร์
ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay
บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน
มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ
2Domes 28 SGD (700 บาท) 

นําทา่นแวะชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี
แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขนึโดยนักธรุกจิชาวฮ่องกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง
โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าํพ ุและไดส้มัผัสน ้าํจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเป็นวัดทมีชีอืเสยีงอย่างมาก
ทังชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทยีวนับถอืวา่ศักดสิทิธมิาก ความเชอือันศักดสิทิธใินองคเ์จา้แม่กวนอมินัน
มาจากคนทมีาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขนึกอ่นสงครามโลกครังท ี2 ในปี 1884
โดยคนจนีทอีพยพมาตังรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพอืสกัการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรืองราวตา่ง ๆ
จนกระทังเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตาม  ๆกัน
แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแหง่นีกลับไม่ไดรั้บความเสยีหายใด  ๆจากระเบดิครังนันเลย
ทําใหห้ลายคนเชอืวา่เป็นเรืองความศักดสิทิธ ิหรือปาฏหิารยิ์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย อาหารทอ้งถนิ รา้นนีเรมิตน้ตํานานความอร่อยในปี
1966 กอ่ตังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวันนี ก็ 40 กวา่ปี

นําทา่นอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทเีป็นทา่เทยีบเรือเกา่แก่
ทกุวันนี “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทังผูค้นทผีลัดเปลยีนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์
และแหลง่บันเทงิทตีอ้นรับนักทอ่งเทยีวทังกลางวันและกลางคนื (ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD)

จากนันอสิระทา่นท ี“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561
หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้
มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม
จัดวา่เป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่
600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ
ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยีหอ้ดัง  ๆไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton,
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

20.00 น.
ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้าํ ทใีหญ่ทสีดุใน South East Asia กับการแสดงทมีชีอืวา่ Wonder Full Light การแสดงนี จัดขนึทลีาน
Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทนัีงหันหนา้ออกทางอ่าว Marina

ทพีกั
BAY HOTEL / Chancellor Hotel หรือเทยีบเทา่ 4 ดาว++

โรงแรมอยู่ตรงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญ่ทสีดุในสงิคโ์ปร ์มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซ็นโตซา่ตลอดวัน



*** หากพเีรยีดไหนทหีอ้งพกั BAY HOTEL เต็มไมส่ามารถจองได ้ขอสงวนสทิธเิปลยีนไปนอนโรงแรม BOSS HOTEL / GRAND
PACIFIC / GRAND CENTRAL หรอืเทยีบเทา่แทน โดยจะ OFFER รถรบั-สง่ ทยีูนเิวอรแ์ซลใหฟ้ร ี! ***

วนัท ี2
นงั EXPRESS TRAIN เขา้ Universal Studio (รวมคา่บตัร) - เทยีวสวนสนุกเต็มวนั

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเดนิเทา้เขา้สูห่า้ง VIVO CITY ตรงขา้มโรงแรม เพอืนังรถ EXPRESS TRAIN เขา้สูเ่กาะ SENTOSA (ไมร่วมคา่รถไฟเขา้เกาะ 4 SGD /
ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่นนั) 

นําคณะตะลยุ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนุกระดับโลก (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้)

***ไมเ่ขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก
***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี***

ดา้นในประกอบดว้ยทังหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กรีอบกไีดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพนืท ี49
เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มรีีสอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทหีลากหลายรูปแบบ
มทัีงยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชวัโมง ตังอยู่ทโีรงแรม Crockford Tower 
Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครืองเลน่รถไฟเหาะตลัีงการางคูท่สีงูทสีดุในโลก
Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า
Madagascar A CrateAdventureเป็นการนังเรือผจญภัยชมสตัวต์า่ง  ๆเสมอืนทา่นกําลังอยู่ในภาพยนตรเ์รือง Madagascar
Revenge of The Mummyขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี
Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่ง  ๆจากภาพยนตรช์อืดัง แสดงจรงิ แสง สเีสยีง จรงิ ทา่นจะตนืเตน้ประทับใจไม่รูล้มื
Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี
Hollywood Boulevardสมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ
- S.E.A. Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park
คอืพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํทถีูกจัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมทใีหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซงึถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าํ
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอย่างเต็มทกีับบรรยากาศใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม

สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํเปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซอื
Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD หรอื 850 บาท / ทา่น ) จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าํ สามารถบรรจนุ ้าํเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้าํกวา่ 100,000 ตัว
ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบรูณ์ของทะเลตา่ง  ๆทัวโลก

***(อสิระอาหารกลางวนั+เย็น เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวสวนสนุก)

18.00 น.
หัวหนา้ทัวรนํ์าคณะเดนิทางกลับสูโ่รงแรม (ทา่นใดยังไม่จใุจสามารถ กลับโรงแรมไดเ้องตามอัธยาศัย)

พเิศษ !!! ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในเกาะเซ็นโตซา่อย่างเต็มท ีไม่วา่จะไปการเลน่คาสโิน // เดนิเลน่รมิหาด SILOSO // ชมโชว ์CRANE DANCE ตอน
2 ทุม่

(รถไฟเทยีวสดุทา้ย 23.45 น.)

ทพีกั
BAY HOTEL / Chancellor Hotel หรือเทยีบเทา่ 4 ดาว++

โรงแรมอยู่ตรงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญ่ทสีดุในสงิคโ์ปร ์มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซ็นโตซา่ตลอดวัน

*** หากพเีรยีดไหนทหีอ้งพกั BAY HOTEL เต็มไมส่ามารถจองได ้ขอสงวนสทิธเิปลยีนไปนอนโรงแรม BOSS HOTEL / GRAND
PACIFIC / GRAND CENTRAL หรอืเทยีบเทา่แทน โดยจะ OFFER รถรบั-สง่ ทยีูนเิวอรแ์ซลใหฟ้ร ี! ***



วนัท ี3
ซติทีวัร ์เมอไลออ้น - ยา่นลติเตลิอนิเดยี - วดัพระเขยีวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์- ช็อปปิงถนนออรช์ารด์ - สนามบนิ - กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล
ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา
การแสดงตลก 

ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871
เพอืสรา้งความสมัพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครังแรก 

นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา
มทัีศนียภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม
ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าํสงิคโปร์

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชม วดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้
ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005
คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทังหมด ราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชนัลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชนั 2-3
เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่น ไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ
และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิ เลน่ชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

นําทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นลติเตลิอนิเดยี สมัผัสบรรยากาศสสีนัแหง่วัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชอืบอก
ใครมาย่านนีอาจจะนกึวา่กําลังเทยีวอยู่ในประเทศอนิเดยี ไม่ใชส่งิคโปร์
โดยมอีาคารบา้นเรือนตา่งๆในสไตลโ์คโรเนียลถูกนํามาทาสสีดๆใหด้สูวยงามแปลกตาในสมัยกอ่นเป็นสถานทซีอืขายแลกเปลยีนสงิของตา่งๆ
ตังแตเ่สอืผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ 30 นาที

***(อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)***

บา่ย
รถโคช้นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นถนนออรช์ารด์ ใหท้น่ไดช้อ้ปปิงกันอย่างเต็มที

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางกี

19.10 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Jetstar เทยีวบนิท ี3K513

20.35 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี5 ตลุาคม 2561 เวลา 15:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

หมายเหตุ

• โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษีน ้าํมนัของสายบนิ

• กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านขนึไป (มหีวัหนา้ทัวร)์

• กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเพอืประโยชนข์องลกูคา้

• กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

เงอืนไขการจอง

• เงอืนไขการจอง มดัจําท่านละ 5,000 บาท *** เมอืชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงอืนไขการจองทวัรท์ุกประการ ***

• พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

• ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทําการจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั
สายการบนิจะเขม้งวดเรอืงกาํหนดการออกตวัเร็วกวา่ปกต ิ

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้
เนอืงจากคา่บรกิารทสีงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย
• เนอืงจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณยีกเลกิ
หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด

• คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท
(ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ)

อัตรานไีมร่วม

• 

• คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 15 SGD / ทา่นตลอดทรปิ (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)



• คา่รถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่นนั

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** Flight Inter
เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีวีันกาํหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง

• ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน
การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย
เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ
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