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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น ำ้พุแห่งควำมม่ังค่ัง - มำรีน่ำเบย์แซน –กำร์เด้น บำย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่ำเข้ำ
ชมโดม) – ล่องเรือบ๊ัมโบท                                                                        (- ,L, D)                                          

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก   ชัน้4ประตู 3 เคำน์เตอร์ E   สำยกำรบินเจ็ทสตำร์ 

(3K)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

09.15 น. เหิรฟ้าสู ่ประเทศสิงคโปร์  โดยสำยกำรบินเจ็ทสตำร์  เที่ยวบินที่  3K 512 

12.50 น. ถึง สนำมบินซำงฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา)  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

บา่ย  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร (1) บริการทา่นด้วย เมน ูข้าวมนัไก่ ที่ขึน้ช่ือของสงิคโปร์ ณ ภตัตาคารบนุถ่องก่ี 

น าทา่นชม "ซนัเทคซิตี"้ ตกึ 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุ้ย" ประหนึง่ อุ้งมือมีห้านิว้เรียงราย มี "น า้พแุหง่ความมัง่คัง่" หรือ 

Fountain of Wealthน า้พทุี่ใหญ่ที่สดุในโลก อยูต่รงกลางอุ้งมือพอดี แทนท่ีจะพุง่ขึน้เหมือนกบัน า้ที่อื่นๆ แตก่ลบัไหลลงในความ

เช่ือที่วา่เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่นอุ้งมือนัน่เองเช่ือกนัวา่จะท าให้ชีวิตคนที่สมัผัสโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี  น าทกุทา่นสู ่

การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “(GARDEN BY THE BAY)”ให้ทา่นได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร์ ให้ทา่นได้ช่ืนชมกบั 

ต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติ

สงิคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถ

มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ  และยงัมี 

โซนของโดมจดัสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูิที่ต้นไม้ต้องการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) 

และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวนธีมตา่งๆให้เดินชม (ไมร่วมคา่เข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 

ราคา 28 ดอลลา่สงิคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท)  

จากนัน้น าทา่นชม  มารีนา่ เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร์ มารีนา่ เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพกักวา่ 2,561 ห้อง

โรงแรมยงัมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม  (ไมร่วมคา่ขึน้ 20 ดอลลา่สงิคโปร์หรือประมาณ 500 

บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด์สกายพาร์คนีถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มี

พืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ีความสงู 200 ม. บนสวนได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มีต้นไม้

ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และยงัมี “มารีนา่ เบย์แซนด์ คาสโิน” ที่ตัง้อยูใ่น

ตวัอาคารอนัโออ่า่ หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสโินท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึง่นกัทอ่งเที่ยวสามารถ

เพลดิเพลนิไปกบัเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเลต็ต์ 

แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนนัหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีร้านค้าปลกี และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ทา่นท่ีจะเข้าสถานคาสโิน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี การ
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แตง่กาย สภุาพบรุุษห้ามใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ) 

ส าหรับนกัช้อปปิง้ทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิค้ายี่ห้อดงัๆ ได้มากมาย อาทิ  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, 

Burberry, Cartier โดยที่ทกุทา่น สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สงิคโปร์ไฟลเออร์, ตกึแอสพลานาด และบริเวณอา่วมารีนา่เบย์ จาก

มมุมองที่แตกตา่ง ซึง่สวยงามและนา่สนใจเป็นอยา่งมาก จากนัน้น าทา่นสู่ ทา่เรือคลาร์กคย์ี Clarke Quay สถานท่ีทอ่งเที่ยวยอด

นิยม ของชาวสงิคโปร์ น าทา่น ลอ่งเรือ Bumboat ชมทศันยีภาพของแมน่ า้สงิคโปร์และวิถีชีวติความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ า้

ใจกลางสงิคโปร์ 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (2)  

พักที่ OXFORD HOTEL / QUALITY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง:  ถ่ำยรูปกับเมอร์ไลอ้อน-เกำะเซนโตซ่ำ- UNIVERSAL STUDIO                                     (B ,L, D)                                           
07.00 น.  บริก         บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม (3) น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของการท่องเที่ยว

ประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพลาเนด  สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิว

สงิคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่เกาะ เซ็นโตซา เกาะแห่งความมหศัจรรย์บนัเทิง เชิญท่าน

สมัผสับรรยากาศที่สนกุสนานแบบ ฟรีสไตล์ ที่เสริมสร้างประสบการณ์ แบบที่ท่านต้องการ หรือ จะสนกุสนานแบบการเสี่ยงโชค

คาสโินแหง่ใหมล่า่สดุของเกาะเซ็นโตซา่ ภายใต้ช่ือ Resort World At Sentosa ที่ยิ่งใหญ่อลงัการ   เป็นศูนย์กำรค้ำ ที่มีโรงแรม 

ที่พัก ร้ำนอำหำรดังๆ มำกมำย  บนพืน้ที่กว้ำงใหญ่  ท่ามกลาง ป่าไม้  และ ริมทะเล  การตกแต่ง ที่สวยงาม  ตลอดจนมีมมุ

ถ่ายรูปท่ีสวยงามมากมายตามจดุตา่งๆ 

**อิสระอำหำรกลำงวัน   เพื่อสะดวกในกำรท่องเที่ยวแบบเต็มที่ ** 
น าทา่นเดินทางเข้า สู ่ สวนสนุก ยนิูเวอร์แชล สตดูิโอUniversal  Studios Singapore(รวมค่ำเข้ำ ยนิูเวอร์แซล สตดูิโอ 

สิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว) สวนสนกุยอดนิยมโดยเคร่ืองเลน่ตา่ง ๆ จะจ าลองมาจากภาพยนตร์ที่มีช่ือเสยีงของ บริษัท ยนูิ

เวอร์แซล สตดูิโอ  อยา่งเช่น   Hollywood  Theatre , The Lost World  Jurassic Park, The WaterWorld  , Shrek, Mummy, 

Battle Star ,Madacascarและ เคร่ืองเล่นล่ำสุด Transformer ที่แสนสนุกตื่นเต้นโดยแบ่งเป็นโซนต่ำง  ๆ เช่น  Marine 

Life Park Zone / Central  Zone / หรือจะสนุกกบัเคร่ืองเล่น อื่น ๆ อีกมำกมำย....จนได้เวลำนัดหมำย 

19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)  
พักที่ OXFORD HOTEL / QUALITY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 
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วันท่ีสำม ซอยฮำจิ ถนนสำยแฟช่ัน – วัดเจ้ำแม่กวนอิม ย่ำนไชน่ำทำวน์ – วัดพระเขีย้วแก้ว ช้อปป้ิงถนนออร์ด
ชำร์ด– กรุงเทพฯ                                                                                          ( B ,L ,-) 

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลงัอาหาร น าทกุทา่นเที่ยวชม แฟชัน่สตีท Haji Laneนัน้เป็นถนนเลก็ๆแหง่

หนึง่ในสงิคโปร์ ซึง่เตม็ไปด้วย ร้านค้าช้อปปิง้ ร้านอาหาร  ท่ีมีลวดลายสสีนั มากมาย และ

ไมเ่หมือนใคร มีมมุให้ถา่ยรูปเยอะพอสมควร ร้านแตล่ะร้านก็จะออกแบบตกแตง่กนัอยา่ง

เต็มที่ทัง้ภายในและภายนอก เรียกได้วา่ ใครที่ได้มาเดินที่น่ีแล้ว ต้องได้ของติดไม้ตดิมือ 

หรือไมก็่คงจะได้ภาพถา่ยสวยๆกลบัไปอยา่งแนน่อน น าทา่นเดินทางเข้า สกัการะเจ้าแม่

กวนอิมท่ี วดัเก่าแก่ และศกัดิ์สทิธ์ิ ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของคนสงิคโปร์เพ่ือเป็นสริิมงคล

แก่ทกุทา่น 

….จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าชม วดัพระเขีย้วแก้ววดันีถ้กูสร้างขึน้มาเมื่อไมน่านมานีด้้วยทนุสร้างกวา่ 53 ล้านเหรียญสงิคโปร์ 

โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เก่ียวกบัศาสนาพทุธ โดยจดุนา่สนใจอยูท่ี่ชัน้ 

4 เป็นพระบรมสารีริกธาตสุว่นฟัน ของพระพทุธเจ้า ให้ได้สกัการบชูา บริเวณของวดัขอเชิญทกุทา่นเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือน

ของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลกึ

มากมายให้เลอืกซือ้หากนั  จากนัน้ให้ทา่นอิสระกบัการช้อปปิง้เดนิเลอืกชมสนิค้าทนัสมยัที่ถกูใจ พร้อมชมสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวดีีโอและของเลน่เด็กบริเวณยา่น ช้อปปิง้  ORCHARD 

ROADถนนท่ีทกุๆคนท่ีมาสงิคโปร์ต้องเดินชมและซือ้สนิค้า BRAND NAME ยี่ห้อตา่งๆทัง้

สองฝ่ังถนน   

** อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง ** 

 (หวัหน้ำทัวร์มี กำรนัดหมำย กรุณำตรงเวลำด้วย เพื่อประโยชน์ของสมำชกิส่วนรวมในกรณีที่ท่ำนสมำชกิมำหลังเวลำ

นัดหมำย  หวัหน้ำทัวร์จะใช้วจิำรณญำณในกำรเดินทำงน ำคณะส่วนรวม เดนิทำงสู่สนำมบิน) 

22.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สำยกำรบินเจ็ทสตำร์เที่ยวบินที่ 3K509 

00.20 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีาร

ปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ *** 

เที่ยวสิงคโปร์ มำเลเซีย ให้ถกูใจ ไปกับเรำ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

23-25 พฤษภำคม 2558 14,400 14,400 14,400 5,000 

 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการนี้รวมดังต่อไปนี้ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 15 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าเอกสารผ่านด่านส าหรับท่านทีไ่ม่มี พาสปอร์ต จ่ายเพิม่ท่านละ 250 บาท ใช้รูปถ่าย 1 รูป บัตรประชาชน 1 ชุด 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00335  ท่ีตั้ง : 10/114 ซ.กนัตงั 20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (หมู่บา้นฟ้าใส) 

www.ทวัร์เกาะลงักาว.ีcom , www.ทวัร์เก็นต้ิง.com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์.com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์.com        

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ ) 

 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี

ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่
ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
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จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการ
ต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะถูก
จบัปรับในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปร์ได ้  
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