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วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร - นํ้าพุแหงความม่ังค่ัง - เมอรไลออน พารค - การเดนส บาย เดอะ เบย - มารีนาเบย
แซน - ชมโชวนํ้าพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show (-/L/D)

06.30  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน
SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหกับทุกทาน

09.45 เหินฟาสู สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เท่ียวบินท่ี SQ973
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เท่ียง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ียงบนเคร่ือง (1)

13.15 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ
เวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเปา
สัมภาระ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร นําทานชม "ซันเทคซิต้ี" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวง
จุย" ประหนึ่ง อุงมือมีหานิ้วเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม "นํ้าพุแหงความม่ังค่ัง" หรือ Fountain of Wealth อัน
เปนหน่ึงในสัญลักษณแหงโชค
ลาภของป ระ เทศ สิ งค โปร ที่
นักทองเที่ยวท่ีมาเยือนประเทศ
เล็กๆ แหงนี้ตองแวะมารับพลังน้ํา
แหงความรํ่ารวยเสมอไป ซึ่งน้ําพุ
ณ ที่แหงน้ียังไดรับการบันทึกวา
ในกินเนสบุคเมื่อป 1998 เปน
น้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของ
ความเช่ือเร่ืองโชคลาภ ซินแสฮวง
จุยท้ังหลายบอกเปนเสียงเดียวกัน
วา เจาตัววงแหวนท่ีมีนํ้าพุงออกมาเขาสูใจกลางนํ้าพุ มีความหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวิตและความม่ังค่ัง
การท่ีนํ้าพุงเขาตรงกลางดานในคือการกกัเก็บความม่ังค่ังของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ้าประหน่ึงความม่ังค่ัง
ที่ไหลมารวมกัน อันเปนที่มาของชื่อ “น้ําพุแหงความมั่งคั่ง”กลาวกันวา ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลวไดมา
เดินรอบนํ้าพุแหงน้ีสามรอบโดยเอามือแตะท่ีนํ้าพุไวตลอดเวลาจะไดรับพลังนํ้าแหงโชคลาภและความโชคดี หรือ
รํ่ารวยตลอดป อีกท้ังนํ้าพุทีน่ี่น้ันมีลักษณะท่ีแตกตางจากนํ้าพุท่ีอ่ืนน่ันคือนํ้าพุท่ีน่ีจะไหลลงซ่ึงโดยปกติแลวนํ้าพุท่ี
อื่นๆ มักจะมีทิศทางพุงขึ้น

จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค
สัญลักษณของการทอง เที่ ยว
ประเทศสงิคโปร สามารถถายรูป
โรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงาม
แปลกตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับ
เปลือกทุ เรียนขนาดยักษ  วิว
สิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบย
แซนด

นํ า ทุ ก ท า น ช ม ก า ร เ ด น  บ า ย
เดอะเบย “GARDEN BY THE
BAY”ใหทานไดชมการจัดสวนที่
ใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ใหทาน
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ไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเช่ือมตอกับ Super Tree คูที่มีความสูงเขา
ดวยกัน มีไวสําหรบัใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสูงข้ึน50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจดัสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบง
โดยอุณหภูมิท่ีตนไมตองการดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น)
และยังมสีวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตละเดือนจะมีการ
จัดแสดงท่ีตางตางกันออกไป

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
จากน้ันนําทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญที่สุด

ในสงิคโปร  มารีนา เบยแซนด ประกอบไป
ดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮ
ไลทคือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่
57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตึก) เปน
สถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบน
อาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนี้ถือวาเปน
สวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปน
สวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ
250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน   มี
รานอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ที่ตั้งอยู   ในตัวอาคารอันโออาอัน
หรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเท่ียว สามารถ
เพลดิเพลนิไปกับเกมสหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500
ตู อาทิ รูเลต็ต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคาปลีก และภัตตาคารมากมาย

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ป
เขา การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ  และหามสวมรองเทาแตะ)
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และนอกจากหางแหงนี้จะมีสินคาแบนดเนมมากมายแลวน้ัน ยังมีขนมของฝาก
มากมายใหทานไดชอปปงกันอยางเพลินเพลิน และที่พลาดไมไดเลยน้ันคือ
“IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่เปนขนมที่มีชื่อเสียงอยาง
มากในสิงคโปร โดยจะมีท้ังหมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลาไขเค็ม รสมัน
ฝร่ังไขเค็ม และมันฝร่ังรสชาติแบบออริจินัล ทานใดท่ีมาสิงคโปรไมควร
พลาด

สําหรบันักชอปปงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดังๆ ไดมากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada,
Burberry, Cartier โดยที่ทุกทาน
สามารถชมวิว เมอรไลออน, สิงคโปร
ไฟลเออร ,  ตึกแอสพลานาด และ
บริเวณ อาวมารีนาเบย จากมุมมองที่
แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปน
อยางมาก พรอมท้ังเพลิดเพิลนไปกับ
โชว Spectra light & Water Show
ซึ่งเปนโชวสุดอลังการที่นาต่ืนตาตื่นใจ
ใหกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร
คือการแสดงโชว Light & Water
Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ
สายนํ้า ท่ีใหญท่ีสดุในตะวันออกเฉียงใต
ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมาริ
นา ดานหนาของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของ
ทางหาง)

พักท่ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา
วันท่ีสอง อิสระเต็มวัน หรือ เลอืกซ้ือทัวรยูนิเวอรแซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (B/-/-)
เชา บริการอาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม (3)
หลงัอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็น

โตซา ดวยรถไฟฟา หรือ TAXI
แลวแตความตองการของทาน
หากทานไมตองการทองเที่ยว
ณ เกาะเซ็นโตซา หัวหนาทัวร
จ ะ ใ ห คํ า แ น ะ นํ า ใ น ก า ร
ทองเที่ยวแกทานเชนเดียวกัน

(ไมรวมคาเขา เคร่ืองเลน หรือโชวตางๆ
และคาเดินทางไป-กลับ และ
ไมมีไกดบริการ) (คําแนะนํา :
ควรพกนามบัตรของโรงแรม
ไปดวยเพ่ือความสะดวกใน
การเดินทางกลับโรงแรม)
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เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือกอนเคยเปนฐานทัพทางทหาร เม่ือคร้ังยังตกเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปนใหญท่ี
เมื่อกอนเคยใชก็เปนจัดแสดงโชวที่นี่ คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ในตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปน
แหลงทองเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะ
เซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร
ภายในเกาะถูกจัดใหมีสถานที่สําหรับ
ทองเที่ยวหลายที่ ที่สามารถนั่งรถราง
ฟรีภายในเกาะเชื่อมตอไปยังสถานที่
ทองเที่ยว อาทิเชน Universal Studio,
Images Of Singapore, Sky Tower,
Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A.
AQURIUM โลกใตนํ้าท่ีใหญท่ีสุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และอื่นๆอีก
มากมาย

ทานสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (คาบัตรเขาชม ทานละ 1,850 บาท
**หรือราคา ณ ปจจุบัน**) มีท้ังหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนก่ีรอบก่ีไดตามใจชอบ) ยูนิเวอร
แซล สตูดิโอ  สิงคโปร ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท
หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังม ี คาสิโนเปดบริการตลอด 24
ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเลนรถไฟเหาะตีลงัการาง
คูที่สูงที่สุดในโลก

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระ
บุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา

3) Madagascar A CrateAdventure
เปนการนั่ง เรือผจญภัยชมสัตว
ตางๆ  เสมือนทานกําลั งอยู ใน
ภาพยนตรเร่ือง Madagascar

4) Revenge of The Mummy ขุดหา
สมบั ติของฟาโรห  และคนหา
ปริศนาแหงมัมมี่

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาด
โผนตางๆ จากภาพยนตรช่ือดัง
แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทาน
จะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสตัวโลกลานป
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาล

อยางแทจริง

หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปดใหมใหญทีสุ่ดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑสัตวนํ้าใน ช่ือ S.E.A. Aquarium
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูก ออกแบบใหเปนอุโมงคใตนํ้าเพลิดเพลินเต็มท่ีกับ
บรรยากาศ ใตทะเลทีส่วยงาม
**อิสระม้ืออาหารกลางวันและม้ืออาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว**

พักท่ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา
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วันท่ีสาม วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเข้ียวแกว - ฮาจิเลน - ชอปปงออรชารด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)
นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเปนสิริมงคลแก

ทุกทาน
จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูก

สรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ีดวยทุนสราง
กวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบ
เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานใน
จะมี 4 ช้ัน แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูที่ ช้ัน 4
เปน พระบรมสารีริกธาตุสวนฟนของ
พระพุทธเจา ใหไดสักการะ เชิญทานเดิน
เที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่
ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน CHINA
TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อหากัน

จากน้ันนําทานถายรปูสู ฮาจิเลน เปนถนนเล็ก
ๆ แหงนงึในสิงคโปร ซึ่งเต็มไป
ดวย ช็อปรานคา รานอาหาร
ที่มีรวดลายสีสัน มากมาย มี
มุมตาง ๆ ใหทานไดถายรูป
รานแตละรานก็จะออกแบบ
ตกแตงกันอยางเต็มท่ืท้ังภายใน
และภายนอก รวมถึงบอาคาร
บานเรือที่จะมีรูปทรงคลาย ๆ
ป นั ง  ส ไ ต ล ชิ โ น โ ป ตุ ก รี ส
นักทองเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร
และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวน้ีกัน ถือวาเปนจุดไฮไลทของสิงคโปร

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรับ BOON TONG KEE (5)
จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปงเดินเลือก

ชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอม
ชมสิ นค า  อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส
คอมพิวเตอร  กลองถ ายรูป
กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ
บ ริ เ ว ณ ย า น ช อ ป  ป ง
ORCHARD ROAD ถนนที่
ทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรตองเดิน
ชมและซื้อสินคา BRAND
NAME ยี่ห อตา งๆถนนออร
ชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปง
ร ะ ดั บ โ ล ก  เ พ ร า ะ ว า มี
ศู น ย ก า รค า  ร า นค า  และ
โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝงถนนอาทิเชน หาง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก
มากมาย
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(หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย
หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน)

18.45 นําทานเหนิฟาสู กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที ่SQ978
เท่ียง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ียงบนเคร่ือง (3)
20.10   เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

****************************************
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการ ออก ต๋ัวเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ขอบพระคุณทุกทานท่ีใช
บริการ *

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

พักเด่ียวเพ่ิม
ราคาไมรวม

ต๋ั
ว

05 – 07 กรกฎาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

13 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

16 – 18 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

26 – 28 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

27 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999

02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

09 – 11 สิงหาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

10 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999

16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

06 – 08 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

07 – 09 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
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13 – 15 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

14 – 16 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

27 – 29 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

28 – 30 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999

04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

12 – 14 ตุลาคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999

19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

25 – 27 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

02 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

09 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

05 – 07 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

06 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

07 – 09 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

13 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

14 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

20 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

21 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999

27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999

28 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999

29 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999

** โรงแรมมีหองพักแบบ 3 ทานตอหองอยางจํากัด
ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรม

โดยทางบริษัทจะดูแลเร่ืองการเดินทางและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน-เอาท ใหแกทาน
ยกเวนเด็กอายุตํ่ากวา 8 ปเทาน้ัน ท่ีสามารถพักหอง 2 ทานกับผูใหญแบบไมเสริมได**

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน
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และหัวหนาทัวรทานละ  40 SGD /ทริป/ตอทาน***
โปรแกรมทองเท่ียว และโรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียน

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

อัตราคาบริการน้ีรวม

R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. R คารถรบั-สง และนําเทีย่วตามรายการ

R คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน R คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ

R คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ R คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

T คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารใน

หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

Tคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 40 เหรียญ/ทริป/ตอทาน

Tคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

เง่ือนไขการชําระคาบริการ

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองท่ีน่ัง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระ

เงิน หรอืชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.

– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ

วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณนีักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาให

ครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่

ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน

ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด
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4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.

– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ

วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-

ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทาง

บริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ

เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท

เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาคาบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ

บริษัทกํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ

จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเขาประเทศ ผูท่ีฝาฝนหากเจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราท่ีสูง

มาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่รานคาสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปรได

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


