


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี	-	ซันเท็กซิตี้	-	น้ําพุแหง
ความมั่งคั่ง	-	เมอรไลออน	-	สวนการเดนบายเดอะเบย	-	มารี
นา	เบย	แซนด	-	Wonder	Full	Light

พักที่	FRAGRANT
IMPERIAL
HOTEL/FRAGRANT
SELEGIE	HOTEL	ระดับ
3ดาว	หรือเทียบเทา*

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่	FRAGRANT
IMPERIAL
HOTEL/FRAGRANT
SELEGIE	HOTEL	ระดับ	3
ดาว	หรือเทียบเทา

3 วัดเจาแมกวนอิม	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	ถนนออรชารด	-	สนาม
บินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿12,888
฿10,888 ฿12,888	฿10,888 ฿12,888	฿10,888 ฿3,500

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿12,888
฿10,888 ฿12,888	฿10,888 ฿12,888	฿10,888 ฿3,500

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500



06.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น4	ประตู	5	เคานเตอร	K	สาย
การบิน	SINGAPORE	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	คอยอํานวยความสะดวก	ตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

09.45	น.	เหินฟาสู	สนามบินชางฮี	โดย	สายการบิน	SINGAPORE	AIRLINES	เที่ยวบินที่	SQ973	**
(บริการอาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม)

ชวงเทีย่ง
13.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี	ประเทศสิงคโปร	(เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	กรุณาปรับเวลาใหเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ

นําทานเดินทางสู	เมืองสิงคโปร

นําทานชม	"ซันเทคซิตี้"	ตึก	5	หลัง	ที่ออกแบบตามหลัก	"ฮวงจุย"	ประหน่ึง	อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย

พรอมทั้งเยี่ยมชม	"น้ําพุแหงความมัง่คัง่"	หรือ	Fountain	of	Wealth	อันเป็นหน่ึงในสัญลักษณแหงโชคลาภ
ของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ	แหงน้ีตองแวะมารับพลังน้ําแหงความรํ่ารวยเสมอไป
ซึ่งน้ําพุ	ณ	ที่แหงน้ียังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุคเมื่อปี	1998	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ในแงของความเชื่อ
เรื่องโชคลาภ

นําทานถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร	สามารถถายรูป	โรงละคร
เอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา	ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ	วิวสิงคโปร	ฟลายเออร,	มารินา
เบยแซนด

นําทุกทานชม	การเดน	บาย	เดอะเบย	“GARDEN	BY	THE	BAY”ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบน
เกาะสิงคโปร	ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ
Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร

นอกจากน้ียังมี	ทางเดินลอยฟ าเชื่อมตอกับ	Super	Tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้50	เมตร	บนยอดของ	Super	Tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอาวและสวนโดยรอบ	และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือนหลักๆ	ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไม
ตองการดังน้ี	Flower	Dome	(ชีวภาพแบบแหงเย็น)	และ	Cloud	Forest(ชีวภาพแบบชื้นเย็น)	และยังมีสวน
ธีมตางๆ	ใหเดินชม	***(ไมรวมคาเขาชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest)

ชวงคํ่า
บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	บุนถองกี่	(เมนู	ขาวมันไก	ที่ขึน้ชื่อของสิงคโปร)
นําทานชม	มารีนา	เบยแซนด	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	มารีนา	เบยแซนด	ประกอบไปดวยหองพัก

กวา	2,500	หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของโรงแรม	(ไมรวมคาขึ้นตึก)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนดสกายพารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญ
ที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางและจัดเป็นสวนลอยฟาที่มีความสูง	200	ม.	บนสวน	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม
และยังมี	“มารีนา	เบยแซนด	คาสิโน”	ทีต่ัง้อยู	ในตัวอาคารอันโออาอันหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม	จัด
วาเป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยว

อิสระทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมสหลากหลายรูปแบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนัน
หยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบลคแจค	บาคารา	ภายในยังมีรานคาปลีก	และภัตตาคารมากมาย



(หมายเหตุ	:	ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานทีจ่ะเขาสถานคาสิโน	ตองแสดงพาสปอรต
และหามเด็กอายุตํ่ากวา	21	ปีเขา	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสัน้	สุภาพสตรีใสชุด
สุภาพ	และหามสวมรองเทาแตะ)

อิสระทานชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ	ไดมากมายอาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,
Hermes,	Prada,	Burberry,	Cartier	โดยที่ทุกทานสามารถชมวิว	เมอรไลออน,	สิงคโปรไฟลเออร,	ตึกแอสพลา
นาด	และบริเวณ	อาวมารีนาเบย	จากมุมมองที่แตกตาง	ซึ่งสวยงามและนาสนใจเป็นอยางมาก

นําทานเพลิดเพิลนไปกับ	โชวSpectra	light	&	Water	Show	ซึ่งเป็นโชวสุดอลังการที่นาตื่นตาตื่นใจใหกับนัก
ทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร	คือการแสดงโชว	Light	&	Water	Show	เป็นการแสดง	แสง	สี	เสียง	และ	สายน้ํา
ที่ใหญที่สุดในตะวันออกเฉียงใต	ณ	ลาน	PROMANADE	ริมปากอาวมารินา	ดานหนาของ	MARINA	BAY	SAND
***(การแสดงเริ่ม	20.00	น.	งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก	หรือมีกิจกรรมของทางหาง)

พักที่	FRAGRANT	IMPERIAL	HOTEL/FRAGRANT	SELEGIE	HOTEL	ระดับ	3ดาว	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

ตึก	5	หลัง	ที่ออกแบบตามหลัก	"ฮวงจุย"	ประหน่ึง	อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย	มี
"น้ําพุแหงความมั่งคั่ง"	หรือ	Fountain	of	Wealthน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	อยูตรง
กลางอุงมือพอดี	แทนที่จะพุงขึน้เหมือนกับน้ําที่อื่นๆ	แตกลับไหลลงในความ
เชื่อที่วาเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือน่ันเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิต
คนที่สัมผัสโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี

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

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)



(บริการอาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม)

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	กรุณาปรับเวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)

***(ไมรวมคาเขาชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest)

ชมโชว	Spectra	Light	&	Water	Show	**(การแสดงเริ่ม	20.00	น.	งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก	หรือมี
กิจกรรมของทางหาง)

หมายเหตุ	:	ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานที่จะเขาสถานคาสิโน	ตองแสดงพาสปอรตและหามเด็ก
อายุตํ่ ากวา	21	ปีเขา	การแตงกาย	สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวมรองเทา
แตะ

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)

	บริการอาหาร	ณ	ภัตตาคารบุนถองกี่	(เมนู	ขาวมันไก	ที่ขึน้ชื่อของสิงคโปร	)

	พักที่	FRAGRANT	IMPERIAL	HOTEL/FRAGRANT	SELEGIE	HOTEL	ระดับ	3ดาว	หรือเทียบเทา*

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

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	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล	และ	SEA	AQUARIUM	ตามอัธยาศัย

ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ“	Universal	Studio	of	Singapore	***(คาบัตรเขาชม	ทานละ	1,850	บาท	**หรือราคา



คําแนะนํา	:	ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

**อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

ณ	ปัจจุบัน**)

(คําแนะนํา	:	ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

ชวงเทีย่ง**อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย

พักที่	FRAGRANT	IMPERIAL	HOTEL/FRAGRANT	SELEGIE	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ประเทศสิงคโปร	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	สาธารณรัฐสิงคโปร	เป็นนครรัฐ
สมัยใหมและประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	และ
เป็นศูนยกลางพาณิชยสําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญ
สุดเป็นอันดับสี่	เศรษฐกิจมีความหลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก	ประเทศ
สิงคโปร	มีที่เที่ยวมากมายมายอาทิ	เกาะเซ็นโตซา	ถนนออรชารด	ยานลิตเติ้ล
อินเดีย	วัดศรีมาริอัมมันต	ยานไชนาทาวน	สวนนกจูรง	Singapore	Flyer	ชิงชา
สวรรค	ที่ใหญที่สุดในโลก	ฯลฯ

	พักที่	FRAGRANT	IMPERIAL	HOTEL/FRAGRANT	SELEGIE	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขา	สักการะเจาแมกวนอิม	ที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ	์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคน

สิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

นําทานเดินทางเขาชม	วัดพระเขี้ยวแกว	วัดน้ีถูกสรางขึน้มาเมื่อไมนานมาน้ีดวยทุนสรางกวา	53	ลาน
เหรียญสิงคโปร	โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง	ดานในจะมี	4	ชั้น	แบงเป็นโซนตางๆ	เกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธ	โดยจุดนาสนใจอยูที่ชั้น	4	เป็น	พระบรมสารีริกธาตุสวนฟันของพระพุทธเจา	ใหไดสักการะ

อิสระทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณใน	ยาน	CHINA	TOWN	บันทึก
ภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อหากัน

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	
อิสระกับการชอปป้ิง	ณ	บริเวณ	ยานชอปป้ิง	ORCHARD	ROAD	ใหทานเดินเลือกชมสินคาทันสมัย	สินคา

อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร	กลองถายรูป	กลองวีดีโอและของเลนเด็กถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและ
ซื้อสินคา	BRAND	NAME	ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก	เพราะวามีศูนยการคา
รานคา	และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย	สองฝ่ังถนนอาทิเชน	หาง	TAKASHIMAYA,	ISETAN,	TANG
และอื่นๆอีกมากมาย

(หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย	กรุณาตรงเวลา	เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม	ในกรณีทีท่าน
สมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย	หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ	เดินทางนําคณะสวนรวม	เดิน
ทางสูสนามบิน)



***(บริการอาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม)

(หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย	กรุณาตรงเวลา	เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม	ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลัง

18.45	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงเทพฯ	สายการบิน	SINGAPORE	AIRLINES	เที่ยวบินที่	SQ978	***(บริการ
อาหารบนเครื่องพรอมเครื่องดื่ม)

20.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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



เวลานัดหมาย	หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ	เดินทางนําคณะสวนรวม	เดินทางสูสนามบิน)



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน	5,000	บาท	เพื่อสํารองที่น่ัง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ



คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ	2	หรือ	3	ทาน

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	30	เหรียญ/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

Passport	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไ่มนอยกวา6เดือน	นับจากวันเดินทาง

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการ	ออก	ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา	**

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	30	SGD	/ทริป/ตอทาน	สวนของหัวหนา
ทัวรแลวแตความพึงพอใจ***

โปรแกรมทองเที่ยว	และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคํานึง
ถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นหลัก

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวน	ดังกลาว
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	เกาะสิงคโปร	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ	หมากฝรั่ง	บุหรี่	ทุกชนิดเขาประเทศ	ผูที่ฝ าฝืนหากเจาหนาที่ตรวจพบ
จะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก	สําหรับ	บุหรี่	สามารถไปซื้อที่รานคาสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปรได



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว

2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


