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ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์
ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ ดาว
สัมผัสนําพุ FOUNTAIN OF WEALTH ทีเชือกันว่าจะนํามาซึงโชคลาภ
ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียงผ่านม่านนํา ใหญ่ทีสุดในอาเซียน
รวมตัว UNIVERSAL STUDIO แล้ว + SEA AQUARIUMเรียบร้อยแล้ว

พิเศษ 1: บินหรู SINGAPORE AIRLINEไฟล์ทสวย พร้อมอาหารบนเครือง
พิเศษ : ทานข้าวมันไก่ ต้นตํารับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee
พิเศษ : นอนโรงแรมหรูในเครือ RESORT WORLDพร้อม WIFI ในห้องพัก
วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – นําพุแห่งความมังคัง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้า
ชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
0 . 0 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน ประตู เคาน์เตอร์ K สายการ
บินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กบั ทุกท่าน
.40 น. เหิรฟ้ าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที “SQ973
(บริการอาหารบนเครืองพร้อมเครืองดืม)
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.

คํา

น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็ น
เวลาท้องถินเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชม "ซันเทคซิ ตี" ตึ ก 5 หลัง ที ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ ง อุง้ มือมีหา้ นิ วเรียงราย มี
"นําพุแห่งความมังคัง" หรือ Fountain of Wealthนําพุทีใหญ่ทีสุดในโลก อยู่ตรงกลางอุง้ มือพอดี แทนทีจะ
พุ่งขึนเหมือนกับนําทีอืนๆ แต่กลับไหลลงในความเชือทีว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้ มือนันเองเชือ
กันว่าจะทําให้ชีวิตคนทีสัมผัสโชคดีและ รํารวยตลอดปี
นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเทียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละคร
เอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุ เรียนขนาดยักษ์ วิวสิ งคโปร์ ฟลายเอ้อ ,
มาริน่า เบย์แซนด์
นําทุกท่านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใหญ่ทีสุดบน
เกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชืนชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื องแห่งชาติ
ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชือมต่อ
กับ Super tree คู่ทีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาํ หรับให้ผูท้ ี มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน50
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซน
ของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึงแบ่งโดยอุณหภูมิทีต้นไม้ตอ้ งการ ดังนี Flower Dome (ชีวภาพ
แบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้
เดิ น ชม (ไม่ ร วมค่ า
เข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา ดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ
บาท)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวมันไก่ ทีขึนชือของสิงคโปร์ ณ ภัตตาคารบุ
นถ่องกี
จากนันนําท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ทีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วย
ห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตังอยู่ชนที
ั 57 ของโรงแรม (ไม่รวม
ค่าขึน 20 ดอลล่าสิงคโปร์หรือประมาณ 500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตังอยู่บนอาคารทัง
3 แซนด์สกายพาร์คนี ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทีสุดในโลก มีพืนที กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม.
และ จัดเป็ นสวนลอยฟ้ าทีมีความสูง 200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่ งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่
250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารทีหรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์
คาสิโน” ทีตังอยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเต็มไปด้วยเกม
การพนันทุกรูปแบบ ซึงนักท่องเทียว สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับ เกมส์ห ลากหลายรูป แบบ โดยมีโ ต๊ะ พนั น
มากกว่า 600 โต๊ะ มีตพู ้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า แ ล ะ ไ ฮ โ ล ว์
และตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย
หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านทีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมี
อายุตากว่
ํ า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวม
รองเท้าแตะ)
สําหรับนักช้อปปิ งทังหลายสามารถเลือกซือสินค้ายีห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีทุก ท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์,
ตึกแอสพลานาด และบริเวณ
อ่าวมารี น่าเบย์ จากมุ มมองที แตกต่ าง ซึ งสวยงามและน่ าสนใจเป็ น
อย่างมาก
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ชมโชว์ Wonder Full Light คือการแสดง Light and Water Show
การแสดง แสง และ สายนํา ทีใหญ่ทีสุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า
ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND
(การแสดงเริม . น. งดการแสดงในกรณีทีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)
พักที GENTING HOTEL JURONGระดับ 4 ดาวเครือ RESORT WORLD หรือเทียบเท่า
วันทีสอง เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO – SEA AQUARIUM (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)
(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารหัวหน้าทัวร์พาทุกท่านสู่เกาะเซ็นโตซ่า
** ทุกท่านจะได้รบั บัตร UNIVERSAL STUDIO** และ บัตร SEA AQUARIUM เมืองใต้บาดาลทีใหญ่ทีสุดใน
เอเชียอาคเนย์**(รวมในรายการ)
(มีรถ SHUTTER BUS ของโรงแรมบริการ เส้นทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND)
***(อิสระอาหารกลางวันและคํา เพือความสะดวกในการท่องเทียวและช้อปปิ งของท่าน)***
เกาะเซ็ นโตซ่ า หรือ เกาะมหาสนุ ก เมือก่อนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมือครังยัง
ตกเป็ นอาณานิ คม ของคนอังกฤษ ปื นใหญ่ทีเมือก่อนเคยใช้ ก็เป็ นจัด
แสดงโชว์ทีนี คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้
สร้างขึนมาให้เป็ นแหล่งท่ องเที ยวระดับ โลก ภายในเกาะเซ็ นโตซ่ ามี
ขนาด
5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที สําหรับ
ท่ อ งเที ยวหลายที สามารถนั งรถรางฟรี ภ ายในเกาะเชื อมต่ อ ไปยัง
สถานทีเทียว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky
Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใต้นําทีใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
อืนๆอีกมากมาย

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore ”มีทงหมด
ั
โซน เปิ ดบริการ
:00 – : น. (เล่นกีรอบกีได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพืนที เอเคอร์ใน
เกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก ,
ห้องจากโรงแรมระดับหรู
ดาวทีหลากหลายรูปแบบ มีทงยั
ั งมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด ชัวโมง ตังอยูท่ ีโรงแรม Crockford
Tower
) Transformers The Ride : The Ulitmate D Battle และ BattlestarGalacticaเครืองเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ทีสูง
ทีสุดในโลก
) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่ า
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) Madagascar A CrateAdventureเป็ นการนังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยูใ่ นภาพยนตร์เรือง
Madagascar
) Revenge of The Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี
) Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตืนเต้น
ประทับใจไม่รูล้ ืม
) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
) Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวดู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาล
อย่างแท้จริง

นําท่านชม Aquariumเปิ ดใหม่ใหญ่ทีสุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สตั ว์นําในชือ S.E.A.
Aquariumจัดอันดับให้เป็ นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้นํา
เพลิดเพลินเต็มทีกับบรรยากาศ ใต้ทะเลทีสวยงาม
พักที GENTING HOTEL JURONGระดับ 4 ดาวเครือ RESORT WORLD หรือเทียบเท่า
วันทีสาม วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขียวแก้ว–ช้อปปิ งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที วัดเก่าแก่ และศักดิสิทธิ ซึงเป็ นที
เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพือเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนันนําท่านเดิน
ทางเข้าชม วัดพระเขียวแก้ววัดนี ถูกสร้างขึนมาเมือไม่นานมานี ดว้ ยทุนสร้าง
กว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั
ด้านในจะมี 4 ชัน แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกียวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่ าสนใจ
อยู่ทีชัน เป็ นพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนฟั น ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สกั การบูชา บริเวณของวัดขอเชิ ญทุ ก
ท่านเดินเทียวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนทียังคงความเป็ นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพ
สถาปั ตยกรรมทีสวยงามพร้อมมีของฝากทีระลึกมากมายให้เลือกซือหากัน
เทียง
บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
จากนั นให้ท่ า นอิ ส ระกับ การช้อ ปปิ งเดิ น เลื อ กชมสิ น ค้า ทัน สมัย ที ถู ก ใจพร้อ มชมสิ น ค้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ ง ORCHARD ROADถนนทีทุกๆคน
ทีมาสิงคโปร์ตอ้ งเดินชมและซือสินค้า BRAND NAME ยีห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ ง
ระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชันดี มากมายตังอยู่เรี ยงราย สองฝั งถนน อาทิ เช่น
ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืนๆอีกมากมาย
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมในกรณีทีท่านสมาชิกมาหลัง
เวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางนําคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)
บ่าย
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18.35น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เทียวบินทีSQ978
(บริการอาหารบนเครืองพร้อมเครืองดืม)
. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทํา
การออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

- พฤษภาคม
- พฤษภาคม
11-13 มิถุนายน
- มิถุนายน
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- สิงหาคม
- สิงหาคม
- กันยายน
- กันยายน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

เด็ก ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

พักเดียว
เพิม
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

 โรงแรมที พัก ที อาจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี ยนขึ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยคํ า นึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการพักห้องละ ท่านหรือ ท่าน ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , ,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ ายส่ว นตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่ น ค่าทําหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครืองดื มที สังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และภาษี หกั ณ ทีจ่าย %

เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน

เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําจํานวน ,
บาท เพือสํารองทีนัง
2. นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี ต้องชําระเงิ นค่าบริ การส่วนที เหลือทังหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี
(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ ง
เพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที บริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพื อทําเรือง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงิ นค่าบริ การต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชี ธนาคารที ต้องการให้นําเงิ นเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื อนไขการคื นเงิ น
ค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงิ นค่าบริ ก ารที ชําระแล้วทังหมดทังนี ทางบริ ษัท จะหัก
ค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเที ยวให้แก่นักท่องเที ยว
เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริ การตามที ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที ยวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที ยวทุกท่านยินดี ทีจะชําระ
ค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุ ล คํานํ าหน้าชื อ
เลขที หนั งสื อเดิ นทางและอื นๆ เพื อใช้ในการจองตัวเครื องบิ น ในกรณี ทีนั กท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื อให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภู มิ อากาศ และเวลา ณ วัน ที เดิ นทางจริ ง ของประเทศที เดิ นทาง ทังนี บ ริ ษั ท จะคํา นึ งถึ ง ความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที เพิมขึนของนั กท่องเที ยวที มิได้
เกิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วตั ิ อุ บัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ มขึน ในกรณี ทีมีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรื อตัว แทนของทางบริ ษั ท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญ ญาใดๆ แทนบริ ษั ท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.
กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื องบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านั น ถ้า
สิ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที โหลดใต้ทอ้ ง
เครืองบินเท่านัน
2.
สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง บุหรี ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ีฝ่ าฝื นหากเจ้าหน้าทีตรวจพบ
จะถูกจับปรับในอัตราทีสูงมาก สําหรับ บุหรี สามารถไปซือทีร้านค้าสะดวกซือบนเกาะสิงคโปร์ได้

