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โปรแกรม :   สิงคโปร์สุดติ่ง 3 วนั 2 คืน 

สายการบิน :   โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์ ( SL)  
เมนูพเิศษ :    เมนู กระดูกหมูตุ๋นบักกุ๊ดเต๋ 
โรงแรม :   พกัโรงแรมดี 4 ดาว  ฟรี                      ใหม่สะอาด  
จุดเด่นของทวัร์ :  ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ นมัสการวัดพระเขีย้วแก้ว สัมผสัน า้พุแห่งความมั่งคั่ง  

ช้อปป้ิงเต็มอิม่ทีอ่อร์ชาร์ด เพลนิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง  
เทีย่วชม GARDEN BY THE BAY  มาริน่าเบย์แซนด์ พร้อมชม  Wonderful Show !!!     

สวนสนุก :   Option Tour ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
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ก าหนดการเดินทาง 
01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 / 22-24 /29-31 ก.ค.   ราคา 12,555 บาท 
05- 07 / 19 – 21 / 26 – 28 ส.ค.     ราคา 12,555 บาท 
12-14 ส.ค.       ราคา 15,555 บาท 
02 – 04 / 09 – 11 / 23 – 25 ก.ย.     ราคา 12,555 บาท 
30 – 02 / 07 – 09 / 14 – 16 / 28-30 ต.ค.    ราคา 12,555 บาท 
21 – 23/ 22 – 24 ต.ค.      ราคา 15,555 บาท 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วดัเจ้าแม่กวนอมิ -น า้พุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY- 

                           มาริน่า เบย์ แซนด์ – Wonderful show                        (-/L/-) 
 

05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง  สายการบินไลอ้อนแอร์ ( SL ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์โดยสายการบินไลออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL 100 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
11.20 น.  เดินทางถึงสนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
เทีย่ง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นัก็เป็น  
วดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายรูปและเยีย่มชมดา้นใน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้พุแห่งความมั่นคั่ง ( Fountain of wealth ) ถูกสร้างอยูบ่ริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 
5 ของ Suntec city มีลกัษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหน่ึง ซ่ึงไดถู้กจดัให้เป็นน ้ าพุท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดใน
โลก โดยสามารถพ่นน ้ าไดสู้งถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยงัมีความเช่ือว่าเป็นน ้ าพุแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ 
เพราะในทางความเช่ือของชาวจีนเช่ือกนัวา่ น ้ า หมายถึง เงิน ท าให้น ้ าพุแห่งน้ีท่ีสร้างข้ึนตามหลกัความเช่ือ
ทางหลกัฮวงจุย้ของจีน ตึกทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบเหมือนน้ิวมือขา้งซ้ายเรียงกนัตามล าดบั และ ต าแหน่งน ้ าพุอยู่
ตรงกลางมือ ท่านใดท่ีไดม้าจบัน ้าท าใหมี้เงินใชค้ล่อง   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้
ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท้่านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และศูนยก์ลางการ
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พฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี 
ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถ 
มองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree  จะเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ  ( ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ SuperTree  เพิม่ท่านละ 8 SGD ) และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะ
แบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) 
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนรูปแบบต่างๆ ใหเ้ดินชม  
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิม่ท่านละ 28 SGD) 
จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั 
ลาสเวกสัแซนด ์ดอร์เปอร์เรชัน่ เนรมิตอ่าวมาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยน าโรงแรม ท่ีมีห้องพกัสุด
หรู กวา่ 2,560 ห้อง คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโตะ๊เกมส์ต่างๆ 
กวา่ 500 โตะ๊ ตูส้ล็อตกวา่ 1,500 ตู ้ ชอ้ปป้ิงกบัหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนด์จากทัว่โลก โรงละครและศูนย์
การประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ3่ กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบน 
อีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมววิรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมววิท่ี สวนลอยฟ้า ช้ัน 57  
 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD) 
 ( อสิระอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว) 

20.00 น. พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กบัม่านน ้าประกอบเสียงเพลงอนัสวยงาม Wonderful show  
ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่โรงแรมและทีพ่ัก 
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรมดี ระดับ 4 ดาว 
GRAND CENTRAL / CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
Hotel Grand Central โรงแรมระดับ 4 ดาว 

DAY 2  อสิระเวลาให้ทุกท่านตามอธัยาศัย             (B/-/-)                                                                                                                                               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลและเส้นทางการท่องเท่ียวไดจ้าก
หวัหนา้ทวัร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) เน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัตั้งอยูบ่น ถนนออร์ชาร์ด 
ขาช้อปห้ามพลาด !!! สะดวกในการเดินทางทีสุ่ด แนะน าแหล่งเท่ียวชอ้ปป้ิง ถนน
ออร์ชาร์ดเป็นย่านช้อปป้ิงทีม่ีช่ือเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินคา้แบรนดเ์นม
รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายน้ีเป็น
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แห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผา่นท่ีท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอถนนออร์
ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ร้านคา้และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียง
รายสองฝ่ังถนนอาทิเช่นหา้งTAKASHIMAYA,ISETAN,TANG,PARAGONและอ่ืนๆอีกมากมาย 
 (อสิระ อาหารกลางวนั / และ อาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)  

*** Options เสริม *** 
                             *** ตั๋ว Universal Studios ( รวมรถ รับ-ส่ง )  1,900 บาท *** 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 
24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน 
ไดแ้ก่ 1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก Battlestar 
Galactica Ride และ ทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์  (Transformers the Ride) สงครามศึกจกัรกลแบบ 3 มิติ 
เป็นเคร่ืองเล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์ส แห่งเดียวในโลก 
2. โซนอยีปิต์โบราณ (Ancient Egypt) ขดุหาสมบติัของฟาโรห์และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี 
3. โซนเดอะ ลอส์ตเวลิด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่าสัตว์
โลกลา้นปี 4. โซนมาดากสัการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 
4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ต้ี, เมลแมนและกลอเลีย ทีคอย
ตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี 5. โซนนิวยอร์ก (New York) สัมผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก และการแสดงสเป

เช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก  
6. โซนฮอลลวีู้ด (Hollywood) พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์  ศูนยร์วม
แห่งความบนัเทิงระดบัจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  (Far 
Far Away Castle) คร้ังแรกของโลก!! กบั ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อม
ทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน พบ
เคร่ืองเล่นใหม่กบัการผจญภยัคร้ังใหม่ล่าสุดกระโดดข้ึนรถไฟเหาะ Puss 
In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเขา้ร่วมกบัเจา้แมวเหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภยั
อนัน่าต่ืนตาต่ืนใจตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศ พบกบัเคร่ืองเล่นล ้ายคุ และการแสดงใหม่ๆ อีกมากมาย 
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรมดี ระดับ 4 ดาว 
GRAND CENTRAL / CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
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DAY 3  อสิระเวลา - Duty Free - วดัพระเขีย้วแก้ว – ไชน่าทาวน์ – เมอร์ไลอ้อน - กรุงเทพ           (B/L/-/)                                                                

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลและเส้นทางการท่องเท่ียวไดจ้าก
หวัหนา้ทวัร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) เน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัตั้งอยูบ่น ถนนออร์ชาร์ด ขาช้อปห้ามพลาด !!! 
สะดวกในการเดินทางทีสุ่ด แนะน าแหล่งเท่ียวชอ้ปป้ิง ถนนออร์ชาร์ดเป็นย่านช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของเกาะ
สิงคโปร์ และจะมีสินคา้แบรนดเ์นมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูบ่นถนน
สายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผา่นท่ีท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ
ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ร้านคา้และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ตั้งอยูเ่รียงรายสองฝ่ังถนนอาทิเช่นหา้งTAKASHIMAYA,ISETAN,TANG,PARAGONและอ่ืนๆอีกมากมาย 

 *** โรงแรม Check Out ได้ไม่เกนิ 12.00 น. ***   
11.30 น. รับคณะท่ีบริเวณล๊อบบ้ีโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึน้ช่ืออกีอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !!  
 
 
 
 
  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ DUTY FREE  เพ่ือเลือกซือ้น ำ้หอมเคร่ืองส ำอำงชัน้น ำตำ่งๆท่ีมีให้เลือกเยอะแยะ
มำกมำย   เป็นสินค้ำปลอดภำษี เชน่ แบรนด์ และของท่ีระลกึตำ่งๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่า

ทาวน์เพื่อนมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งัศิลปะแบบบุโรพุท
โธเป็นพิพิธภนัฑไ์ปดว้ย วา่ดว้ยเร่ืองราวศาสตร์ ธรรมะ จิตวญิญาณท่ีผสมผสานระหวา่งพุทธศาสนานิกาย
หินยานและมหายานมีรูปป้ันพระโพธิสตัว์ต่างๆและ ฝาผนงัมงักรพนัตวั ณ ชั้นบนสุดไดเ้ก็บพระบรม
สารีริกธาตุ พระเขีย้วแก้ว (พระทนต์) ของพระพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้สักการะเพือ่ความเป็นสิริมงคล จำกนัน้
อิสระเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิง้ท่ี ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ทำ่นได้สมัผสักลิ่นอำยวิถีชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนจีนใน
ประเทศสิงคโปร์ ให้ท่ำนได้เห็นโรงน ำ้ชำ แหลง่พบปะสงัสรรค์ของคนจีน และตลำดสด ท่ีท่ำนจะสำมำรถ
เลือกซือ้ผลไม้ไมว่ำ่จะเป็นเชอร์ร่ีลกูหวำนฉ ่ำ หรือ สตอเบอร์ร่ีหวำนหอม
ถกูใจ (แล้วแตฤ่ดกูำล) และยงัสำมำรถหำของฝำก ของท่ีระลกึได้ท่ีนีอี้ก
ด้วย จำกนัน้น ำทำ่นชมถนนอลิซำเบธวอล์คเป็นจดุชมวิวริมแมน่ ำ้สิงคโปร์
ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปคูก่บัเมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดย
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รูปปัน้คร่ึงสิงโต คร่ึงปลำนีห้นัหน้ำออกทำงอำ่วมำรินำ่มีทศันียภำพท่ีสำยงำมโดยมีฉำกด้ำนหลงัเป็น โรง

ละครเอสเพลนนาท ซึง่โดดเดน่ด้วยสถำปัตยกรรมกำรสร้ำงคล้ำยหนำมทเุรียนและทำ่นยงัสำมำรถ

มองเห็นวิว Singapore Flyer และMarinaBaySand ฝ่ังตรงข้ำมให้สมัผสักบับรรยำกำศดีๆพร้อมกบัถ่ำยรูป
เก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไลออ้นแอร์เทีย่วบินที ่ SL105    

( ไม่มีบริการเสริฟ์อาหาร และ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง ) 
22.00 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ    

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่   ท่านละ  12,555  บาท    

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี มีเตียง ทำ่นละ  12,055  บำท    (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น) 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี ไมมี่เตียง ทำ่นละ  11,055  บำท    (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น)  

พกัเด่ียวจำ่ยเพิ่ม    ทำ่นละ    3,900   บำท 

 
อตัราค่าบริการ    

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่   ท่านละ   15,555  บาท    

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี มีเตียง ทำ่นละ   15,055  บำท  (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี ไมมี่เตียง ทำ่นละ   14,055  บำท  (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  

พกัเด่ียวจำ่ยเพิ่ม    ทำ่นละ     3,900    บำท 
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อตัรำนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป กลบั โดยสำยกำรบนิไลอ้อนแอร์ พร้อมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่   

 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน   
 คำ่รถปรับอำกำศรับ -สง่ ตำมท่ีระบใุนรำยกำร  
  คำ่มคัคเุทศก์น ำเท่ียว  
 คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่บตัรเข้ำชมสถำนท่ีตำ่ง ๆ ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำร  

 คำ่สมัภำระส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง น ำ้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. /ทำ่น 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ตำมเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษัทได้ท ำไว้ 

รำคำนีไ้มร่วม 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย (หำกต้องกำร) / คำ่ใช้จำ่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น คำ่ซกัรีด คำ่โทรศพัท์ ฯลฯ 

 คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ( ขัน้ต ่ำ โดยประมำณ 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลลำ่ห์ / PAX / TIP) 
 คำ่ทิปส ำหรับหวัหน้ำทวัร์ (ทำ่นสำมำรถให้กบัหวัหน้ำทวัร์ได้เลย แยก จำกทิปท่ีให้เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินและคนขบัรถ) 
 ไมแ่จกกระเป๋ำเดินทำง (เน่ืองจำกเป็นโปรแกรมรำคำโปรโมชัน่)  
(ไมร่วมคำ่เข้ำชม SKY PARK …ทำ่นละ 25 เหรียญสิงคโปร์ดอลลำ่ห์) ท่ี Marina bay sand 

( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิม่ท่านละ 28 SGD) 
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ SuperTree ท่านละ 8 SGD ) 
การส ารองทีน่ั่ง  

 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั  
 พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่าน้ัน  
 หรือ  ส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
 ส าหรับ ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื ช าระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  

หมายเหตุ  
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผดิชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิัย อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือ

ยกเลิกของสายการบิน การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
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3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ี
ขาดหายไป    

4.  อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะ เดินทาง อย่างต ่า 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะไม่มีมคัคุเทศก์
น าเท่ียวจากเมืองไทย แต่จะมีมคัคุเทศกท่ี์สิงคโปร์รอรับท่าน (พดูภาษาไทย) *** 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 15  วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมัดจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 10  วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 07  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 

 

 

 


