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ถ่ายรูปกบั MERLION สญัลกัษณ ์ของประเทศสิงคโปร ์

ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมอนัหรูหราระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน ้าพ ุFountain of Wealth ท่ีเช่ือกนัว่าจะพบกบัโชคลาภ 

ชม Wonder full Light โชวแ์สงสีเสียง ผ่านม่านน ้า ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ 1: บินหรู สายการบินประจ  าชาติ SINGAPORE AIRLINE 

ไฟลท์สวย ไปเชา้ – กลบัเย็น พรอ้มอาหารบนเครื่อง 

พิเศษ 2: ทานขา้วมนัไก่ ตน้ต ารบัของสิงคโปร ์รา้น Boon Tong Kee 

 

 

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ – Merlion Park- การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(ไม่

รวมค่าเขา้ชมโดม) – มารีน่าเบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light   

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก   ช้ัน4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K   

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.40 น.  เหิรฟ้าสู ่ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี “SQ973 

 (บริการอาหารบนเครื่องพรอ้มเครื่องดื่ม)  

11.55 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถิ่ นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถิ่ นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านชม "ซันเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย 

มี "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealthน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี 

แทนท่ีจะพุง่ขึ้ นเหมือนกบัน ้าท่ีอ่ืนๆ แต่กลบัไหลลงในความเชื่อท่ีวา่เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่น

อุง้มือนัน่เองเชื่อกนัวา่จะท าใหช้ีวิตคนท่ีสมัผสัโชคดีและ ร า่รวยตลอดปี 

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์สามารถถ่ายรูป 

โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร ์

ฟลายเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด ์

น าทุกท่านสู ่การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

แหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดิน

ลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงข้ึน50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีต้นไม้

ตอ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยงั

มีสวนธีมต่างๆให ้ เดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอล

ลา่สิงคโปร ์หรือประมาณ 720 บาท)   

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู ขา้วมันไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสิงคโปร์ ณ 

ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของ

โรงแรม  (ไม่รวมค่าข้ึน 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่าง

คลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพารค์น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มี

พ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ  จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน ไดร้บัการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้            มีรา้นอาหารท่ี

หรูหรา  The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ท่ีตั้ งอยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่า 

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึ ง
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 นักท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 

โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคารา่  และไฮโลว ์และตู ้

พนันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอร์ตและหา้มมีอายุต า่

กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถชมวิว เมอรไ์ลออ้น, 

สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงาม

และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 ช ม โ ช ว์  Wonder Full Light  คื อ ก า ร แ ส ด ง  Light and Water Show 

การแสดง แสง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริ

น่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND 

 (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหา้ง) 

 พกัที่ OXFORD HOTEL / AQUEEN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

วนัท่ีสอง อิสระเต็มวนัใหท่้านชอ๊ปป้ิงหรือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีท่านชอบดว้ยตวัเอง 

 (ไม่มีรถบสั + ไกดท์อ้งถิ่น บริการ) 

08.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม    

 อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลและเสน้ทางการท่องเท่ียวไดจ้าก

หวัหนา้ทวัร ์(ไม่มีรถโคช้บรกิาร)  

  *** (อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของท่าน) ***  

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เม่ือครั้งยงัตกเป็นอาณานิคม 

ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน 

ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด       5 

ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้สถานท่ี ส าหรบัท่องเท่ียว

หลายท่ี สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานท่ี

เท่ียว อาทิเช่น Universal Studio , Images Of Singapore , Sky 

Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEA AQURIUM โลกใตน้ ้ าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

**สามารถซ้ือตัว๋ UniverSal Studio กับทางบริษัทได้ในราคา 1,750 

บาท** 
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 ถนนออร์ชาร์ด  เป็นย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเกาะ

สิงคโปร์ และจะมีสินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูก

น ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายน้ีเป็น

แหง่แรกเพราะวา่สิงคโปรมี์ท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้ง

มาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่า

เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ 

และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเชน่ 

ห้า ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG ,  PARAGON แล ะ อ่ื น ๆ อี ก

มากมาย 

ย่านลิตเติ้ ล อินเดีย  เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียใน

สิงคโปรต์ามชื่อ ทุกวนัน้ียงัคงมีรอ่งรอยของการคา้เคร่ืองเทศ 

เครื่องหอม เคร่ืองทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตกทอดมา ใ ห้

เห็นอย่างคึกคักตามสองฝากถนน Serangoon Road อนัเป็น

ถนนเสน้หลกั หรือ แม้แต่ถนนด้านในอย่าง Campbell 

Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็ คึ ก คั ก ไ ม่

แพก้ัน ท่านสามารถมาหาซ้ือน ้ามันนวดแบบอยุรเวท เคร่ือง

ทอง ธูปหอม และอ่ืนๆ ไดท่่ี้น่ี  ชมสีสนัและความสวยงามของ      

วัด Sri Veeramakaliamman ท่ีเป็นวัดฮินดูส าหรับสักการะ

เจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้

เป็นตอ้งแวะ คือ  

หา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ “น ้ าหอม” เพราะราคาถูก

มาก 

วดัศรีมาริอมัมันต ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร ์

ตั้งอยูใ่นไชน่าทาวน์  (China Town) หรือท่ีชาวไทยเรา

นิยมเรียกจนติดปากกันว่า “วัดแขก สิงคโปร์” รอบๆ ตัว

อาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูป

ป้ันและรูปแกะสลกัลง สีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และ

สตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเชื่อกนัวา่หากคุณ  

เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขค่ี คุณจะ

โชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมี

ประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคัญประจ าปี

ของวดัน้ี 

ย่านไชน่าทาวน์ เพ่ือสมัผัสชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะ

เจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออยา่งมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนมต่างๆและเคร่ืองยา

จีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

สวนนกจูร่ง เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรวม 126 ไร่)  ในเขตจูรง ภายใต้

แนวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรง 
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 ท่ีนักท่องเท่ียวเดินชมได้ มีนกจากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียอาคเนย ์

แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนเชน่ การแสดงการให้

อาหารนกกระทุงใตน้ ้าครั้งแรกของโลก ท่ีสวนนกกระทุง  สวนนกแกว้ลอร่ี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีสวนนกลอรี่โลฟ ,น ้าตกท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีสูงท่ีสุดของโลก  

Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริ

น่า ค่าข้ึนประมาณ 33 ดอลลา่สิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

 

 พกัที่  OXFORD HOTEL / AQUEEN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัท่ีสาม วดัเจา้แม่กวนอิม– วดัพระเข้ียวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ารด - กรุงเทพฯ  

08.00 น. บริการอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้ สักการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเก่าแก่ และ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนสิงคโปรเ์พ่ือเป็นสิริมงคลแก่

ทุกท่าน 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเข้ียวแกว้วดัน้ีถูกสรา้ง

ข้ึนมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกับ

ศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ด้

สกัการบูชา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความ

เป็นเอกลกัษณใ์นยา่น CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึก

มากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั   

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันให้ท่านอิสระกับการช ้อปป้ิงเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยท่ี ถูกใจพรอ้มชมสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กลอ้งถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ชอ้ปป้ิง   

ORCHARD ROADถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆ

ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้น

ดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก

มากมาย  (หัวหนา้ทัวรมี์ การนัดหมาย กรุณาตรงต่อเวลา เพ่ือประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวมในกรณีที่ท่านสมาชิกมา

หลังเวลานัดหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการเดินทางน าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน) 

18.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี SQ978  

 (บรกิารอาหารบนเครื่ องพรอ้มเครื่ องดื่ ม) 

20.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

24-26 กนัยายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

01-03 ตุลาคม 2558  14,900 14,900 14,900 5,000 

08-10 ตุลาคม 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

11-13 ตุลาคม 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

14-16 ตุลาคม 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

18-20 ตุลาคม 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

29-31 ตุลาคม 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

01-03 พฤศจกิายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

04-06 พฤศจกิายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

07-09 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

14-16 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

18-20 พฤศจกิายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

22-24 พฤศจกิายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

25-27 พฤศจกิายน 2558 13,900 13,900 13,900 5,000 

16-18 ธนัวาคม 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวนเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงิน

ไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่าย

ท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การ

ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั
จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ีตรวจพบจะ

ถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซื้ อท่ีรา้นคา้สะดวกซื้ อบนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  
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