


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี	-	สวนการเดนบายเดอะเบย	-	ยาน
Clarke	Quay	-	เรือ	BUMBOAT	-	มารีนา	เบย	แซนด	-	Wonder	Full	Light

พักที่	Grand
Pacific
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร
พักที่	Grand
Pacific
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 ถนนลิซาเบธวอลค	-	รัฐสภาเกา	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	ไชนาทาวน	-	วัดพระ
เขี้ยวแกว	-	ถนนออรชารด	-	สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿5,000

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿5,000

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

4	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿5,000

17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000



18	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

25	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

31	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

1	ก.ย.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

7	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

8	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

22	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

29	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

5	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

6	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

12	ต.ค.	61	-	14	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

13	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿5,000

19	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

20	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿5,000

21	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿5,000

26	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000

27	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿5,000



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอรสายการบินสิงคโปร	แอรไลน	ประตู	5

เคานเตอร	K	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.45	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศสิงคโปร	โดยสายการบินสิงคโปร	แอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ973

ชวงบาย
13.15	น.	ถึง	สนามบินซางฮี	ประเทศสิงคโปร	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	นําทาน

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

หลังจากน้ันนําทุกทาน	ทานเดินทางสู	แหลงทองเทีย่วแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	การ	เดนบาย
เดอะเบย	“GARDEN	BY	THE	BAY’’	ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดชื่นชมกับ
ตนไมนานาพันธุและเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะ
กรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปรนอกจากน้ียังมีทาง

เดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คู	ที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	(รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของอาวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือนหลักๆ	ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิ
ที่ตนไมตองการ	ดังน้ี	Flower	Dome	(ชีวภาพแบบแหงเย็น)	และ	Cloud	Forest	(ชีวภาพแบบชื้นเย็น)	และยังมี
สวนธีมตางๆ	ใหเดินชม	(ไมรวมคาเขาชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest	28เหรียญ	ประมาณ
728บาท)

จากน้ันเขาสูทาเรือคลารกคีย	“Clarke	Quay”สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร	นําทานลองเรือ
“Bumboat”	(รวมคาลองเรือแลว)	ชมทัศนียภาพของแมน้ําสิงคโปรและวิถีชีวิตความเป็นอยูตลอดสองฝ่ัง
แมน้ําใจกลางสิงคโปร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(รานขาวมันไก)

อิสระทานที่	“มารีนาเบยแซนส”รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา
2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของโรงแรม	(ไมรวมคาขึ้น
23เหรียญ	ประมาณ	600บาท)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนด	สกาย	พารค	น้ี
ถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัดเป็นสวนลอยฟาที่มี
ความสูง	200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับอีก	650	ตน	มีราน
อาหารที่หรูหรา	รวมถึง	The	Sky	on	57	และยังมี	“มารีนาเบยแซนสคาสิโน”ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออา
หรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม	จัดวาเป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา	1,500
ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบล็คแจค	บาคารา	และไฮโล	และตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคาร
มากมาย

สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย	อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,
Hermes,	Prada,	Burberry,	Cartier

ชมการแสดงโชวแสง	สี	เสียงและน้ํา	ที่ใหญที่สุดใน	South	East	Asia	กับการแสดงทีมี่ชื่อวา	Wonderful
Light	Show	การแสดงน้ี	จัดขึน้ที่ลาน	Promenade	หนา	Marina	Bay	Sandsเป็นลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว
Marina



นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Grand	Pacific	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

เรือทองแบน	ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามา
ในตัวเมืองชั้นใน	ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของประเทศสิงคโปร	แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทอง
เที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิตของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ



เครื่อง	Airbus	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	2-4-2	/3-3-3

บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานทีจ่ะเขาสถานคาสิโน	ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุ
ตํ่ากวา	21	ปี	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสัน้	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวม
รองเทาแตะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(รานขาวมันไก)

	พักที่	Grand	Pacific	Hotel	หรือเทียบเทา

การแสดงที่วาน้ีเป็นการแสดง	แสง	สี	เสียง	และ	น้ําพุมีชื่อวา	Wonder	Full	–
Light	&	Water	Spectacular	เป็นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก	Marina	Bay	Sands
ทําไดยิ่งใหญ	และ	ตระการตา	เป็นการแสดงแสง	สี	เสียงและน้ําที่ยิ่งใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	(South	East	Asia)	ใชเวลาในการออกแบบ
ไฟ	ระบบ	IT	เสียงเพลงประกอบ	เรื่องราว	เป็นเวลาถึง	3	ปีถึงจะเปิดใหไดชม
กัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

น ําทานเดินทางเขาสู	Universal	Studio	of	Singapore	มีทั้งหมด	7	โซน	เปิดบริการ	10:00	–	18:00	น.	(เลน
กีร่อบกีไ่ดตามใจชอบ)	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	ในพื้นที่	49เอเคอร	ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความ
เขียวชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหองพัก	1,800	หอง	จากโรงแรมระดับหรู	6	ดาวที่หลากหลายรูปแบบ	มีทั้งยังมี
คาสิโน	เปิดบริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งอยูที่โรงแรม	Crockford	Tower
1)	พบกับเครื่องเลนใหม	ลาสุด	Transformers	The	Ride	:	The	Ultimate	3D	Battle	และ
BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก	
2)	Far	Far	Away	Castel	ปราสาทแหงวีระบุรุษ	เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา	
3)	Madagascar	A	Crate	Adventure	เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ	เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar	
4)	Revenge	of	The	Mummy	ขุดหาสมบัติของฟาโรห	และคนหาปริศนาแหงมัมมี่	
5)	Water	World	ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ	จากภาพยนตรชื่อดัง	แสดงจริง	แสง	สี	เสียง	จริง	ทานจะ
ตื่นเตนประทับใจไมรูลืม	
6)	Jurassic	Park	Rapids	Adventure	ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร,	เหลาสัตวโลกลานปี	
7)	Hollywood	Boulevard	สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย	ฮอลลีวูด	วอลออฟเฟรม	ศูนยรวมแหงความ	บันเทิง
ของจักรวาลอยางแทจริง	
**(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว)**
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา	56	ราน	หลากหลายสไตล	ทั้งในสวนของยูนิเวอรแซลและในสวนของ	Festive
Walk,	New	York	Town,	Food	Court	Center	หลังอิสระอาหารกลางวัน	ทานสามารถเขาเสี่ยงโชคในคาสิโน	โดย
คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเขาชมความอลังการ
ระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย	อิสระกับเกมสตาง	ๆ	อาทิเชน	สลอตแมชชีน
แบล็คเจ็ค	รูเล็ต	ไฮโลวง	ฯลฯ	(หมายเหตุ	ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาส
ปอรตและหามมีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหาม
สวมรองเทาแตะ)	หรือ	อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมายที่กาลาเรีย	รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความ
สนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว	ทานสามารถเดินเลนใน	Festival	Walk	ที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง

***	สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญทีสุ่ดใน



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว

โลกกับ	Marine	Life	Park	(ไมรวมคาเขา	34	SGD)***	จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สาย
พันธุ	รวบรวมสัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณ
ของทะเลตางๆ	ทั่วโลก

พักที	่โรงแรม	Grand	Pacific	Hotel	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

	พักที่	Grand	Pacific	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทาน	ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิน่ซึ่งลอมรอบดวย
ทําเนียบรัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง	ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบันเป็น
จุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก

นําทาน	ถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก
ทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสพลานาด”	โดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน

นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	Wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค
ซิตี้	ซันเทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทคสรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่ง
นับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี

นําทานเดินทางสู	ยานไชนาทาวน	ชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สรางขึน้เพื่อเป็น
ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ
1,500	ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็น
ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)	ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Song	Fa	(Buk	Kut	Teh)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที	่ถนนออรชารด	ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคาหลาก

หลาย	อาทิ	เชน	เซ็นเตอรพอยท,	โรบินสัน,	ลักกี้พลาซา,	อิเซตัน,	ตากาชิยามา,	ออรชารดชอปป้ิงเซ็นเตอร
เป็นตน	ใหทานชอปป้ิงสินคามากมายจากทั่วโลก	ไมวาจะเป็นเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆ	เครื่องใชไฟฟา



ขนมขบเคี้ยว	ของฝาก	ของที่ระลึก	ของเลนเด็กตาง	ๆ	มากมาย	ไดเวลา

สมควรนําทานเดินทางสู	สนามบิน

18.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ978

20.10	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

ถนนลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคู
กับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	มีอายุกวา	30	ปี	มีหัวเป็น
สิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่นหันหนาออกทางอาวมารินา	ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	(The	Merlion	เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหวาง
ความจริงและตํานาน	สวนหัวเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบเมือง	สิงหปุ
ระ	ซึ่งก็คือ	สิงคโปรในปัจจุบัน	สวนลําตัวเป็นปลาน้ันเป็นการแสดงถึงการเริม
ตนของประเทศสิงคโปร	ที่เต็มไปดวยหมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง)
ใกลๆกันทานจะเห็นโรงละคร	เอสเพลนเนต	ที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการ
สรางที่เป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร	รูปรางคลายเปลือกทุเรียน	เชิญถายรูปไว
เป็นที่ระลึก

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Song	Fa	(Buk	Kut	Teh)



สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคา	ชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาต	ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง
ใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)

การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและตัว๋
เครื่องบินมิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	30	กก.	(Singapore	Airlines)/ไมเกิน	25	กก.	(JetstarAirways)/ไมเกิน
20	กก.	(Air	Asia)

4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	



1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา
โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน

3.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศสิงคโปรสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศสิงคโปรมีคา
ธรรมเนียม	1,850	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	10	วันทําการหรือมากกวา

4.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

5.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว

6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

8.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ
ประทับใจ)

9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน
หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา

เอกสารการขอวีซาสิงคโปร(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย	10	วันทําการ
หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา

รูปถาย
-	รูปถายสีหนาตรงขนาด2*2.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอร
ใชไมได)	และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน
เลมพาสปอรตดวย

Work	Permit

บัตรประชาชนตางชาติ

สําเนาทะเบียนบาน



ใบจบการศึกษา

กอนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรลูกคาตองทํา	Re-Entry	กอน	(ลูกคาทําเอง)

**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหายหากแนบมาแลว
เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	4,500	บาท	/	ทาน	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ	**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลให	ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ



เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได		เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


