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 GARDEN BY THE BAY | ล่องเรือ BUMBOAT | Universal Studio of Singapore | มารีน่าเบยแ์ซนส ์|  
Spectra Light & Water Show |  อาคารรฐัสภาเก่า | เมอรไ์ลออน | โรงละครเอสพลานาด | น า้พแุห่งความมั่งคั่ง | 

 วดัเจา้แมก่วนอมิ | วดัพระเขีย้วแกว้ | ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ สตูรสิงคโปร ์|  
พกัดี โรงแรมระดบั 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทัง้ขาไป –กลบั 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – 
ลอ่งเรือ BUMBOAT– มารีน่าเบยแ์ซนส ์– Spectra Light & Water Show 

วนัที่ 2.  Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.)  
วนัที่ 3.  อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน ์

– วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัพระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิน
สวุรรณภมูิ) (SQ978 :18.45-20.15) 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – 
GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่าเบยแ์ซนส ์– Spectra Light & 
Water Show 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ973 
(สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระ 

 หลงัจากนัน้น าทกุทา่น ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสดุบนเกาะสิงคโปร ์“การเ์ด้นบายเดอะเบย”์ (GARDEN BY 

THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปรใ์หท้่านไดช้ื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการ
พฒันาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสงิคโปรน์อกจากนีย้งัมีทางเดินลอย
ฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree (รวมค่าขึน้ลิฟตส์ าหรบั Super Tree) คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันยีภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงั
มีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซึ่งแบง่โดยอณุหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) 
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 
28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท)  

 

 
 น าท่าน ล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแลว้) ชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น า้ และส่ิงปลกุสรา้งที่เป็นสญัลกัษณข์องประเทศ

สิงคโปรม์ากมาย เมอไลอ่อนพ่นน ้า มารีน่า เบย์ แซนด์ส รูปป่ัน Raffle Landing Site อันเป็นจุดที่  SirThomas Stamford 
Raffles ขึน้มาเหยียบพืน้ดินสิงคโปรเ์ป็นครัง้แรกก่อนจะเปล่ียนจากเกาะธรรมดาให้กลายเป็นท่าเที่ยบเรือปลอดภาษี ซึ่ง
กลายเป็นจดุเปล่ียนส าคญัของประเทศ  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบยแ์ซนส”์ รีสอรท์หรูใหญ่ที่สดุในสิงคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยงั

มีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Parkตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 26 เหรียญ ประมาณ 700 บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ที่กวา้งขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสงู 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม้
ประดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่าเบยแ์ซนสค์าสิโน”ที่ตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไป



กับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1 ,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค 
บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร ์ท่านที่จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สภุาพบุรุษหา้มใส่
กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ส าหรบันกัชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 

 
 ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี  เสียงและน ้าพุที่ นี่ มี ชื่ อว่ า  Wonder Full – Light & Water 

Spectacular โดยโชวน์ีจ้ะจดัแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นบัว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยทีเดียว เพราะเคา้ใชเ้วลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว จดัขึน้ที่
ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหนา้ออกทางอ่าว Marina  *** หมายเหตุ เนื่องจากโชว ์Spectra 
Light & Water Show ระงบัการแสดงแบบไม่มีก าหนด ตัง้แต่วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์  จึงใหท้่านถ่ายรูปสถานท่ีท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิง
ไดต้ามปกติ *** 

 

 
ทีพ่กั น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.)  
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “Universal Studio of Singapore” มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจ
ชอบ) ยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สิงคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรท์หอ้ง
พกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ที่โรงแรม 
Crockford Tower พบกบัเครื่องเล่นใหม่ ล่าสดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 
Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภยัชมสตัวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง Madagascar  
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัมี่ Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผน
ต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเตน้ประทับใจไม่รูลื้ม Jurassic Park Rapids Adventure 
ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร ,์ เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟ



เฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอย่างแทจ้รงิ มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในส่วน
ของยนูิเวอรแ์ซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถ
เขา้เส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท์ี่ใชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวใหม้าเขา้ชมความ
อลงัการระดบัชาติที่ไดร้บัอนญุาตจากรฐับาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมสต์่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค 
รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายตุ  ่ากว่า 
21 ปี การแต่งกาย สภุาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชุดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมมากมายที่กาลาเรีย รวมทัง้ของฝากที่ระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน 
Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพื่อความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สดุในโลกกบั Marine Life Park  
(ไม่รวมค่าเขา้ 41 SGD ประมาณ 1,066 บาท)***จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถ้กูออกแบบให้
เป็นอุโมงคใ์ตน้ า้สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์ า้กว่า 100,000 ตัว 
ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

 
 ** ในกรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิไม่เขา้ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ สิงคโปร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินใดๆทัง้สิน้ ** 
 ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกัน ณ จดุนัดหมาย 

ทีพ่กั น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วันที3่ 
อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น ้าพุ
แห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน ์– วัดเจา้แม่กวนอิม – วดัพระเขีย้วแก้ว – ช้อปป้ิงทีถ่นนออร์
ชารด์ – สิงคโปร(์สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์้องถิ่นซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า

การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจดุชมวิวรมิแม่น า้สิงคโปร ์ผ่านชม “อาคารรัฐสภาเก่า” (Old Parliament House) ซึ่ง
ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ 
เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มีทศันียภาพที่สวยงาม
โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม “น ้าพุแห่ง
ความม่ังคั่ง Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า
ความส าเรจ็ชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทคสรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สดุของเมือง โดยคน
สิงคโปรเ์ชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี  



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ “ย่านไชน่าทาวน”์ เป็นหน่ึงในย่านยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาด

ใหญ่ใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปด้วยรา้นค้าเล็กๆต่างๆ ที่มีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให้
บรรยากาศเหมือนกับอยู่ที่เมืองจีนในยคุเจา้พ่อเซี่ยงไฮ้ น าท่านเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวดัเก่าแก่ของศาสนาพทุธที่มี
ชื่อเสียงของสิงคโปรเ์ชือ้สายจีน วดันีส้รา้งมากว่า 100 ปี และ มีชื่อเสียงโด่งดงัมากในเร่ืองของความศกัดิ์สิทธ์ิ มีความเชื่อว่าใคร
ที่มาขอพรกับเจา้แม่กวนอิมในวัดแห่งนีแ้ลว้ จะสมความปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวงั โดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน 
ผูค้นจึงพากันมากราบไหวข้อพรกันอย่างหนาแน่น จากนั้นน าท่านชม “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Buddha Tooth Relic Temple) 
สรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้
ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม
ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

 น าท่านถ่ายรูปชิคๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรือมีชื่อเรียกแบบทอ้งถิ่นว่า ตรอกฮจัญี เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้
แฟชั่นจากรา้นคา้และแหล่งรวมของวยัรุน่ชาวสิงคโปร ์ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนีเ้ป็นเพราะชื่อเสียงโด่งดงัจากภาพ
เพน้สีสดใสของบรรดารา้นคา้ต่างๆ ที่สรา้งในแบบตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชั้น นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวถ่ายภาพแนว
อารต์ ศิลป์ ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตัง้แต่เชา้ นกัรอ้งชื่อดงัอย่าง แสตมป์ ก็ไดม้าถ่ายท ามิวสิค ในเพลง The Last Single /
ซิงเกิล สดุทา้ย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท์ี่ “ถนนออรช์ารด์” ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอรพ์อยท,์ โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 
มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 น าท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสดุตัง้อยู่ภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport”  ไฮไลทข์องอาคารแห่งนีค้ือ น า้ตกในรม่ที่
สงูถึง 40 เมตร ถือเป็นน า้ตกในร่มที่สงูที่สดุในโลก The Rain Vortex อนัสง่างาม ตัง้อยู่ใจกลางอาคาร มีพืน้ที่ครอบคลมุกว่า 
135,700 ตารางเมตร พฒันาขึน้จากพืน้ที่จอดรถกลางแจง้ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแกว้  ขนาด 10 ชัน้ และ 
Canopy Park ป่าขนาดย่อมๆ ที่มีพืน้ท่ีสีเขียวจากเหล่าตน้ไมน้อ้ยใหญ่ในเขตรอ้นชืน้นบัแสนตน้ กว่า 120 ชนิด ซึ่งน าเขา้มาจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมริกา อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง สวนสนกุเล็กๆ โรงภาพยนตร ์โรงแรม และ
หอ้งจดันิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพืน้ท่ีกิจกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต (Hedge Maze) เขาวงกตกระจก 



(Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบานซ์ิงเน็ตและสวนตาข่ายวอลก์กิง้เน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนป้ี 
(Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาที่สูงจากพืน้ 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร ์4 
ทิศทาง (Discovery Slides) สีเงินเมทลัลิกรูปรา่งประหลาดที่สะทอ้นพืน้ไมสี้ทองเพิ่มสีสนัของตวัเครื่องเล่น 

 

 
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ978 

(สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี พกักับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
 12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01 – 05 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02 – 04 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 08 – 10 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 22 – 24 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 05 – 07 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12 – 14 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 19 – 21 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 26 – 28 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 – 29 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 ก.ก.   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ตอ้งด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนั
เดินทาง  
ด้วยตวัท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อย่างใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่า 
                กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้
และ 

ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพกัคู่ ( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั  
**ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม  



บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจา้หน้าทีบ่ริษทั ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบิน 

ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนตา่งของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน  

(ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัิเหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทาง

บรษิัทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด  ค่าโทรศพัท ์ คา่
มินิบารใ์นหอ้ง 
      และค่าพาหนะตา่งๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการ
บินนัน้ๆ ก าหนด   
      หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษนี ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
ส่วนต่างเพิ่ม 



3.  คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ทา่น    
      ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ทา่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจใน
บรกิาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปรใ์ห้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศสิงคโปรใ์หก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศสิงคโปรไ์ม่เกิน 30 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศสิงคโปร ์
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศสิงคโปร ์
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง  

( ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษิัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมือง
ของมาเลเซีย อีกครัง้)  

3. ส่ิงที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศสิงคโปร ์ (เช่น เงินสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศสิงคโปร ์(เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศสิงคโปร ์

 
 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศสิงคโปร ์(ส าหรับกรณีการเข้าประเทศสิงคโปรต์ามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน  นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศมาเลเซยีจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 30 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศสิงคโปร ์หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายังบริษัทฯ  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
            โดยอตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ  และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทัง้ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ื่อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด  
วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบค่าเสียหาย  
            อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 



**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางไป-กลบั
มากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษว่างอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดต่อประสานงานกบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท า
การของทาง  
                บรษิัท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ที่รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของ
ท่าน เนื่องจาก  
                เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บรษิัท อย่างใดอย่างหน่ึง 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบรษิัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ชีื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษิัท อยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อท าเรื่อง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ
ค่าบริการคนืให้แกนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของค่าบรกิารที่ช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีคา่ใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน   การจองทีพ่กั   และ 
ค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
ว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางทีบ่ริษทัได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคนืเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าไดช้ าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนกอ่นการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดี
ที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่น
ต่อไป  

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่นอนัเกดิจาก
การโจรกรรม  

และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
        6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
        7.    บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบิน และ 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน 
ค่าภาษีเชือ้เพลิง  

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได ้โดย 

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอ 

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปล่ียนตาม 

ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ี
                อ านาจของบรษิัทก ากบัเท่านัน้ 
 
 

 



ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ 
และรวมกนัทกุชิน้ 
                ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ   
                จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ 
          ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
2.  ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที่ 
                โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
3.   ประเทศสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  
ไข่ เนือ้สตัว ์ 
              ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัรา
ที่สงูมาก 

 
 
 


