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 ครั้งหน่ึงท่ีตอ้งไปสมัผสับรรยากาศจริงการแข่งขนัรถ FORMULA1 

สนามเดียวที่เป็น CITY STREET CIRCUIT และแข่งในเวลากลางคืน  

ราคาน้ีรวมตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั F1 แลว้แบบ BAY GRANDSTAND  

 ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมคาสิโนหรูหราระดบั 6 ดาว  

 สมัผสัน ้าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH เช่ือกนัว่าจะพบโชคลาภตลอดปี  

 พกัโรงแรม4ดาว ถนนออชารด์ ชอ้ปป้ิงแบบเตม็ที่บนถนนออชารด์ 

 ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัไหหล า BOON TONG KEE และ  

 ทานบกักูเ๋ต ๋ข้ึนช่ือ รา้น SONG FAH  BUK KUT TEH  

พิเศษ!!  แถมบตัร SEA AQUARIUM ท่านละ 1 ใบ ฟร!ี!!! 

**มีหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินคอยดูแล** 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ - มารน่ีาเบยแ์ซน – พาชมการ

แข่งขนั SINGAPORE GRAND PRIX 2016  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชั้น4ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์E   สายการบินเจท็สตาร ์(3K) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยอาํนวยความ

สะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.15 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบินเจท็สตาร ์ เที่ยวบินที่  3K 512 

12.50 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสงิคโปร์  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณา

ปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร  

บ่าย บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู ขา้วมนัไก่ ท่ีข้ึนช่ือของ

สงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

นําท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้

น้ิวเรียงราย มี "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรอื Fountain of Wealthน้ําพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี แทนท่ีจะพุง่ขึ้ นเหมือนกบัน้ําท่ีอ่ืนๆ แต่กลบัไหลลงในความเชื่อ

ท่ีวา่เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่นอุง้มือนัน่เองเชื่อกนัวา่จะทาํใหช้ีวิตคนท่ีสมัผสัโชคดี

และ รํา่รวยตลอดปี    

จากน้ันนําท่านชม   มารน่ีา เบยแ์ซนด์   รีสอรท์หรใูหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์  มารีน่า เบย์

แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky 

Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าข้ึน 23 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 600 

บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์น้ีถือวา่

เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ  

จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน ไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม มี

ตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้  มีรา้นอาหารท่ีหรหูรา  The Sky on 57 

และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน ” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรหูราฝัง่ตรงขา้ม

กบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรปูแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว

 สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมีโตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มีตู ้

พนันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รเูล็ตต ์แบลค๊แจค๊ บาคาร่า  และไฮโลว ์และ

ตูพ้นันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  
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(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมีอายุตํา่กวา่ 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น 

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 สาํหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถ

ชมวิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์

จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 น าเขา้สูท่ี่พกั GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาว บนถนนออชารด์หรอืเทียบเท่า 

***(อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

 จากนั้นน าท่านเขา้ชมงาน FORMULA1 SINGAPORE GRAND PRIX2016 (รวมบตัรค่า

เขา้แลว้แบบ BAY GRANDSTAND มีหมายเลขท่ีนัง่ระบุ ไม่ตอ้งยนื) **หวัหนา้ทวัร์

และไกดพ์าไปสง่หนา้งานแลว้สมาชิกทุกท่านสามารถชมงานไดต้ามอธัยาศยั งาน

เริม่ประมาณ 15.00-23.00น. มีคอนเสริต์จากวงดนตรรีะดบัโลกแสดงภายในงาน 

สามารถเขา้ชมและรว่มสนุกไดอ้ยา่งเตม็ที่**  

 

วนัท่ีสอง ช่วงเชา้อิสระเตม็วนัใหท่้านชอ๊ปป้ิงหรอืท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีท่านชอบดว้ยตวัเอง

(ไม่มีรถบสั + ไกดท์อ้งถ่ิน แตมี่หวัหนา้ทวัรไ์ทยคอยดูแล) พาชมการแข่งขนั 

SINGAPORE GRAND PRIX 2016  

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

 หลงัอาหารหวัหนา้ทวัรพ์าทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า  

** ทุกท่านจะไดร้บับตัร SEA AQUARIUM ท่านละ 1 ใบ FREE (มลูค่า 33 SGD)**  

(หวัหนา้ทวัรพ์าไปส่งท่ี SENTOSA ISLAND สาํหรบัคนท่ีจะไป UNIVERSAL & SEA 

AQUARIUM โดยสมาชิกตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางดว้ยตนเอง) 

 ***(อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิง)*** 

เกาะเซ็นโตซ่า  หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐาน

ทพัทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม ของคนองักฤษ 

ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์

ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ้ นมาให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด       
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5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้สถานท่ี สาํหรบัท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนัง่

รถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ีเท่ียว อาทิเชน่ Universal Studio ,Images Of 

Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , UnderWater World – โลกใตน้ํ้า 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

**สามารถซ้ือตัว๋ Universal Studio กบัทางบรษิทัไดใ้นราคา 1,750 บาท 

ถนนออรช์ารด์ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสยีงของเกาะสงิคโปร ์และจะมี สินคา้แบรนด์

เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้ง

อยูบ่นถนนสายน้ีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สิงคโปรมี์ท่าเรือ และ

เรือสินคา้ทุกลาํจะตอ้งมาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปรน้ี์เสมอ ถนน

ออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย 

สองฝัง่ถนน อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , 

PARAGON และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ยา่นลิตเติ้ ล อินเดีย  เป็นยา่นเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามชื่อ ทุกวนัน้ียงัคงมี

ร่องรอยของการคา้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้

ไหมสาหร่ี ตกทอดมาใหเ้ห็นอยา่งคึกคกัตามสองฝากถนน 

Serangoon Road อนัเป็นถนนเสน้หลกั หรือแมแ้ต่ถนนดา้นใน

อยา่ง Campbell Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็

คึกคกัไม่แพก้นั ท่านสามารถมาหาซ้ือน้ํามนันวดแบบอยุรเวท 

เคร่ืองทอง ธูปหอม และอ่ืนๆ ไดท่่ี้น่ี ชมสีสนัและความสวยงาม

ของวดั Sri Veeramakaliammanท่ีเป็นวดัฮินดสูาํหรบัสกัการะเจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ 

ไฮไลทข์องลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คือ หา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อป

ป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะนําใหซ้ื้อคือ “น้ําหอม” เพราะราคาถูก

มาก 

วดัศรมีารอิมัมนัต์   วดัฮินดโูบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

สิงคโปร ์ตั้งอยูใ่นไชน่าทาวน์  (China Town) หรือท่ีชาวไทย

เรานิยมเรียกจนติดปากกนัวา่ “วดัแขก สิงคโปร์” รอบๆ ตวั

อาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรปู

ป้ันและรปูแกะสลกัลง สีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และ

สตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเช่ือกนัวา่หากคุณ เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถ
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วดัใหเ้ป็นเลขค่ี คุณจะโชคดี และในชว่งเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมี

ประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลสาํคญัประจาํปีของวดัน้ี 

ยา่นไชน่าทาวน ์เพ่ือสมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านได้

สกัการะเจา้แม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออยา่งมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนม

ต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

 

สวนนกจูรง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ 

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรวม 126 ไร่)  ในเขตจรูง ภายใตแ้นวคิด

การแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 

กรงท่ีนักท่องเท่ียวเดินชมได ้มีนกจากภมิูภาคต่างๆเชน่

เอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้

จุดเด่นของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ํ้าครั้งแรก

ของโลก ท่ีสวนนกกระทุงสวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีสวนนกลอร่ี

โลฟ,น้ําตกท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีสงูท่ีสุดของโลก  

Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูป่ากอ่าว มาริน่า 

ค่าข้ึนประมาณ 33 ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมงาน FORMULA1 SINGAPORE GRAND PRIX2016 (รวมบตัรค่า

เขา้แลว้แบบ BAY GRANDSTAND มีหมายเลขท่ีนัง่ระบุ ไม่ตอ้งยนื) **หวัหนา้ทวัร์

และไกดพ์าไปสง่หนา้งานแลว้สมาชิกทุกท่านสามารถชมงานไดต้ามอธัยาศยั งาน

เริม่ประมาณ 15.00-23.00น. มีคอนเสริต์จากวงดนตรรีะดบัโลกแสดงภายในงาน 

สามารถเขา้ชมและรว่มสนุกไดอ้ยา่งเตม็ที่**  

ทีพ่กั GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาว บนถนนออชารด์หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม วดัเจา้แม่กวนอิม ยา่นไชน่าทาวน ์ – วดัพระเข้ียวแกว้ ชอ้ปป้ิงถนนออรด์ชารด์– 

กรุงเทพฯ 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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  นําท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของคนสิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

….จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้  วดัน้ีถูกสรา้ง

ขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ดา้นในจะมี 4 

ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่

ชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ด้

สกัการบชูา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคง

ความเป็นเอกลกัษณใ์นยา่น  CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมี

ของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั   จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือก

ชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร SONG FAH เมนูบคักุ๋เต ๋ตน้ต  ารบั 

จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจ 

พรอ้มชมสินคา้อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอรก์ลอ้งถ่ายรปูกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณ

ยา่น ชอ้ปป้ิง  ORCHARD ROADถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ 

BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝัง่ถนน อาทิเชน่ หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกสว่นรวม

ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ

เดินทางน าคณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน) 

19.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการเจท็สตารเ์ที่ยวบินที่ 3K 513 

20.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

16-18 กนัยายน 2559 22,900 22,900 21,900 7,000 

** ไม่รบับตัรเขา้ชม FORMULA1 หกัออกไป 6,000 บาท** 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ทาํการของทางบริษัท 



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่  15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่  15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

นําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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3. เกาะสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสงูมาก สาํหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือ

บนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  

   

 
 


