
#13999 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน นํ้าตกในรม THE RAIN
VORTEX โชว Spectra light & Water Show บิน SQ
ทัวรสิงคโปร ซันเทคซิตี้ นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง เมอรไลออน การเดนบายเดอะเบย
มารีนาเบยแซนด วัดเจาแมกวนอิม วัดพระเขี้ยวแกว ฮาจิเลน ชอปปงออรชารด
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - ซันเท็กซิต้ี - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - เมอรไล
ออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - Supertree Grove - มารีนา เบย แซนด - โชวแสงสีเสียง   

Fragrant
Selegie
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Fragrant
Selegie
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนนออรชารด - Jewel Changi -
ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,000

4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,000

9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000

8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿4,000

15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000



22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,000

28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿11,999 ฿4,000

19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000

20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000

21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000

26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000

27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - ซันเท็กซิตี้ -
น้ําพุแหงความม่ังค่ัง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย
- Supertree Grove - มารีนา เบย แซนด - โชวแสงสีเสียง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน
SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

09.45 น. เหินฟาสู สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ973 (สายการบินสิงคโปร
แอรไลน มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

13.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ
เวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ

นําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร

นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึง อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย พรอมท้ังเย่ียมชม "น้ําพุ
แหงความมั่งค่ัง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหน่ึงในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวท่ีมา
เยือนประเทศเล็กๆ แหงน้ีตองแวะมารับพลังน้ําแหงความรํ่ารวยเสมอไป ซ่ึงน้ําพุ ณ ท่ีแหงน้ียังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุค
เมื่อปี 1998 เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยท้ังหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันวา เจาตัว
วงแหวนท่ีมีน้ําพุงออกมาเขาสูใจกลางน้ําพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณของชีวิตและความมั่งค่ัง

นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค สัญลักษณของการทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดท่ี
สวยงามแปลกตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด

นําทุกทานชม การเดน บาย เดอะเบย “GARDEN BY THE BAY” ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร
ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะ
กรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super Tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมอง
เห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ

และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบงโดยอุณหภูมิท่ีตนไมตองการดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพ
แบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome
และ Cloud Forest) โดยแตละเดือนจะมีการจัดแสดงท่ีตางตางกันออกไป

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มารีนา เบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หอง
โรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลาย
เรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนดสกายพารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม.
และจัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก
650 ตน

มีรานอาหารท่ีหรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาอันหรูหราฝ่ังตรง
ขามกับตัวโรงแรม จัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมสหลาก
หลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายใน
ยังมีรานคาปลีก และภัตตาคารมากมาย

หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี
เขา การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ

้ ้ ้ ่



สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดังๆ ไดมากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes,
Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกทานสามารถชมวิว เมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตึกแอสพลานาด บริเวณ อาวมารีนา
เบย จากมุมมองท่ีแตกตาง ซ่ึงสวยงามและนาสนใจเป็นอยางมาก

พรอมท้ังเพลิดเพลินไปกับโชว Spectra light & Water Show ซ่ึงเป็นโชวสุดอลังการท่ีนาตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเท่ียว
ท่ีไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดในตะวัน
ออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งด
การแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)

พักท่ี Fragrant Selegie Hotel หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี

ซันเท็กซิต้ี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

เมอรไลออน

 บาย

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

ตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึง อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย มี "น้ําพุแหง
ความมั่งค่ัง" หรือ Fountain of Wealthน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก อยูตรงกลางอุงมือพอดี
แทนท่ีจะพุงขึ้นเหมือนกับน้ําท่ีอ่ืนๆ แตกลับไหลลงในความเชื่อท่ีวาเหมือนเงินทองไหลมา
เทมาอยูในอุงมือน่ันเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิตคนท่ีสัมผัสโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง เพราะ
มีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน เป็น
น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัส
น้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะ
ตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและอธิษฐาน จากนั้นเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได 3 รอบ คํา
อธิษฐานก็จะเป็นผล

เมอรไลออน (Merlion) สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ลําตัวเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรก
เริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของสิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507
โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝายของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําแวนคลีฟ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นสิงคโปร เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

การเดน บาย เดอะเบย (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest)

มารีนา เบยแซนด (ไมรวมคาขึ้นตึก)

ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปีเขา การแตง
กาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ

โชว Spectra light & Water Show (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)

สวนการเดนบายเดอะเบย

Supertree Grove

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง ฟลาวเวอร โดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไม
จากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด ฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัด
แสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นซูเปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบ
ตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9 – 16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาดใหญ (Vertical Garden) ปกคลุมดวยไม
เล้ือยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียามค่ําคืนสวนเรือน
กระจก (Horticultural Themed Gardens)

กลุมตนไมยักษ Supertree Grove จํานวน 18 ตนเป็นรูปแบบของสวนแนวตั้งท่ีมีความ
สูงถึง 25-50 เมตร หรือประมาณตึก 16 ชั้น มองเห็นไดในระยะไกล ท่ีดานบนของ
ตนไมยักษมีการติด Solar cell เพ่ือใชเก็บเป็นพลังงานสองสวางในเวลากลางคืน

มารีนา เบย แซนด

โชวแสงสีเสียง

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Fragrant Selegie Hotel หรือเทียบเทา

รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของ
โรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พารคน้ี
ถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหาร
ท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรง
ขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

Spectra Light & Water Show เป็นโชวสุดอลังการท่ีนาตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเท่ียว
ท่ีไดมาเยือนสิงคโปร คือ การแสดงโชวแบบแสง สี เสียง และสายน้ําท่ีใหญท่ีสุดในตะวัน
ออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY
SAND



วันท่ี 2 อิสระทองเท่ียวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา หรือ TAXI แลวแตความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเท่ียว ณ
เกาะเซ็นโตซา หัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเท่ียวแกทานเชนเดียวกัน (ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคา
เดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ)

คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพ่ือความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม

เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปืน
ใหญท่ีเมื่อกอนเคยใชก็เป็นจัดแสดงโชวท่ีน่ี คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ในตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเป็นแหลงทอง
เท่ียวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมีสถานท่ีสําหรับทองเท่ียวหลายท่ี ท่ีสามารถ
น่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมตอไปยังสถานท่ีทองเท่ียว อาทิเชน Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower,
Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ําท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอ่ืนๆอีกมากมาย

ทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (คาบัตรเขาชม ทานละ 1,975
บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบัน**) มีท้ังหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ สิงคโปร ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง
จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูท่ีโรงแรม Crockford
Tower

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังกา
รางคูท่ีสูงท่ีสุดในโลก

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตน
ประทับใจไมรูลืม

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานปี

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาล
อยางแทจริง

หรือเลือกเท่ียวชม Aquarium เปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑสัตวน้ําใน ชื่อ S.E.A.
Aquarium จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูก ออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําเพลิดเพลินเต็มท่ี
กับบรรยากาศ ใตทะเลท่ีสวยงาม

**อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว**

พักท่ี Fragrant Selegie Hotel หรือระดับเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรเ…
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประเทศสิงคโปร มีชื่ออยางเป็นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเป็นศูนยกลางพาณิชย
สําคัญของโลกแหงหน่ึง โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญสุดเป็นอันดับสี่ เศรษฐกิจมีความ
หลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก ประเทศสิงคโปร มีท่ีเท่ียวมากมายมายอาทิ เกาะเซ็นโต
ซา ถนนออรชารด ยานลิตเติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต ยานไชนาทาวน สวนนกจูรง
Singapore Flyer ชิงชาสวรรค ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ฯลฯ

 คํ่า  Fragrant Selegie Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนน
ออรชารด - Jewel Changi - ทาอากาศยานชางกี - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคล
แกทุกทาน

จากนั้นเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดน้ีถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ีดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบ
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเป็นโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูท่ีชั้น 4 เป็น
พระบรมสารีริกธาตุสวนฟันของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ

นําทานเท่ียวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็นเอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงามพรอมมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเลือกซ้ือหากัน

นําทานถายรูปสู ฮาจิเลน เป็นถนนเล็ก ๆ แหงนึงในสิงคโปร ซ่ึงเต็มไปดวย ช็อปรานคา รานอาหาร ท่ีมีรวดลายสีสัน
มากมาย มีมุมตาง ๆ ใหทานไดถายรูป รานแตละรานก็จะออกแบบตกแตงกันอยางเต็มท่ืท้ังภายในและภายนอก รวมถึงบอาคา
รบานเรือท่ีจะมีรูปทรงคลาย ๆ ปีนัง สไตลชิโนโปตุกรีส นักทองเท่ียวท้ังชาวสิงคโปร และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวน้ีกัน ถือวา
เป็นจุดไฮไลทของสิงคโปร

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรับ BOON TONG KEE

อิสระกับการชอปป้ิงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยท่ีถูกใจ พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอ
และของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรตองเดินชมและซ้ือสินคา BRAND
NAME ย่ีหอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้ง
อยูเรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย

หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย
หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน

นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมลาสุดท่ีตั้งอยูภายในสนามบินบินชางงี น้ําตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน้ําตกอินด
อรท่ีสูงท่ีสุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคและน้ําตกอินดอรอยาง The Rain Vortex ซ่ึงถือเป็นน้ําตกอินดอร
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไวในสนามบิน โดยใชน้ําหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ําในสระวายน้ําขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5
สระเลยทีเดียว

นอกจากน้ําตกอินดอรน้ีแลว ยังมีสวนของสวนท่ีอยูในสถาปัตยกรรมทรงกลมอยาง Canopy Park ท่ีเต็มไปดวยสวน
ดอกไมและพันธุไมนานาชนิดสุดรมรื่นและโมเดิรนราวกับอยูในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซ่ึงมีความยาวถึง 164
ฟุต มีทางเดินตาขายใหสามารถชื่นชมกับไมใหญท่ีอยูในสวนนั้นไดภายใตการออกแบบใหเป็นด่ัง ‘เมืองในสวน’ นอกจากน้ียังมี
รานขายสินคาและรานอาหารมากถึง 280 ราน ในพ้ืนท่ี 10 ชั้น โดยมี 5 ชั้นท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน และอีก 5 ชั้นอยูใตพ้ืนดินอีกดวย

ค่ํา

18.45 น. นําทานเหินฟาสู กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ978 (สายการบินสิงคโปร
แอรไลน มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

20.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดเจาแมกวนอิม

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

ฮาจิเลน

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

เป็นพิพิธภันฑไปดวย วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

ฮาจิเลน เป็นถนนเล็ก ๆ แหงนึงในสิงคโปร ซ่ึงเต็มไปดวยช็อปรานคา รานอาหาร ท่ีมีรวด
ลายสีสันมากมาย มีมุมตาง ๆ ใหทานไดถายรูป รานแตละรานก็จะออกแบบตกแตงกัน
อยางเต็มท่ืท้ังภายในและภายนอก รวมถึงอาคารบานเรือท่ีจะมีรูปทรงคลาย ๆ ปีนัง สไตล
ชิโนโปตุกรีส นักทองเท่ียวท้ังชาวสิงคโปร และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวน้ีกัน ถือวา
เป็นจุดไฮไลทของสิงคโปร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู ขาวมันไกตนตําหรับ BOON TONG KEE

ถนนออรชารด

Jewel Changi

ทาอากาศยานชางกี

 บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพง
อยูหลายแหง

เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา
135,700 ตารางเมตร เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ี
เป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

 คํ่า



 หมายเหตุ บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน 

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน

่ ่



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ  1,200 บาท/ทริป/ตอทาน

ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงประเภทหองพัก

โปรแกรมทองเท่ียว และโรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคาเป็นหลัก

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ ออก ตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเขาประเทศ ผูท่ีฝาฝืนหากเจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกจับปรับ
ในอัตราท่ีสูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซ้ือท่ีรานคาสะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปรได  

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


