
 

 

 

 

 

สนุกกับเครื่องเล่นใน UNIVERSAL STUDIO เต็มวัน (รวมค่าตั๋วเรียบร้อย) 
ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว 

สัมผัสน ้าพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าน้ามาซึ่งโชคลาภ 
ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียง ผ่านม่านน ้า ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

เที่ยวแบบเต็มวันไปเช้ากลับดึกช้อปปิ้งกันแบบเต็มที่บนถนนออรช์าร์ด 
เดินทางโดยสายการบิน เจ็ทสตาร์  



 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก   ชั น4ประตู 3 เคาน์เตอร์ E   สายการบิน

เจ็ทสตาร์ (3K) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยอ้านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน 

09.15 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินเจ็ทสตาร์  เท่ียวบินท่ี  3K 512 
12.50 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็น

เวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านชม "ซันเทคซิตี " ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย มี "น ้าพุ
แห่งความมั่งคั่ง" หรือ FOUNTAIN OF WEALTH น้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี 
แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน้ าที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุ้ง
มือนั่นเองเชื่อกันว่าจะท าให้ชีวิตคนที่สัมผัสโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี  น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน 
สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์  จากนั้นน าทุก
ท่านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY” ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
สิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ 
MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้า
เชื่อมต่อกับ SUPER TREE คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ SUPER TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ 
ดังนี้ FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCLOUD FOREST (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมี
สวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้า ชม FLOWER DOME และ CLOUD FOREST ราคา 28 ดอลล่า
สิงคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท)  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ นชื่อของสิงคโปร์ ณ ภัตตาคาร 

บุนถ่องกี่ 
จากนั้นน าท่านชม  มารีน่า เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไป
ด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ THE SANDS SKY PARK ตั้งอยู่ชั้นที่  57 ของ
โรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ น 20 ดอลล่าสิงคโปร์หรือประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือ

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –น า้พุแห่งความม่ังคั่ง – เมอไลอ้อน –  การ์เด้น บายเดอะเบย์  (ไม่รวมค่า
เข้าชมโดม)  –  มารีน่าเบยแ์ซน – WONDER FULL LIGHT 



ตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวาง
กว่า 12,400 ตร.ม. และ  จัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มี
ต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา  THE SKY ON 57 และยังมี “มารี
น่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่
เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ 
โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า 
และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ  ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ : ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่้ากว่า 21 ปี 
การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ)  ส าหรับ
นักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, HERMES, PRADA, BURBERRY, CARTIER โดยที่ทุกท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน , 
สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและ
น่าสนใจเป็นอย่างมาก ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT  คือการแสดง LIGHT AND WATER SHOW 
การแสดง แสง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า 
ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมี
กิจกรรมของทางห้าง) 

 
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  MOON23 HOTEL โรงแรมบูติคระดับ4ดาว ใกล้ห้างมุตาฟาเซนเตอร์ พร้อม 
FREE WIFI ทุกห้อง ( โรงแรมไม่มีห้อง TRIPLE และไม่มีการเสริมเตียง) หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เกาะ เซ็นโตซา เกาะแห่งความมหัศจรรย์บันเทิง เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนาน
แบบ ฟรีสไตล์ ที่เสริมสร้างประสบการณ์ แบบที่ท่านต้องการ หรือ จะสนุกสนานแบบการเสี่ ยงโชค
คาสิโนแห่งใหม่ล่าสุดของ เกาะเซ็นโตซ่า ภายใต้ชื่อ RESORT WORLD AT SENTOSA ที่ยิ่งใหญ่

วันที่สอง เกาะเซนโตซ่า – UNIVERSAL STUDIO แบบเต็มวัน (รวมตั๋วแล้ว) 



อลังการ เป็นศูนย์การค้า ที่มีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารดังๆ มากมาย  บนพื้นที่กว้างใหญ่  ท่ามกลาง ป่าไม้  
และ ริมทะเล  การตกแต่ง ที่สวยงาม  ตลอดจนมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากมายตามจุดต่างๆ 

เท่ียง **อิสระอาหารกลางวัน   เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียวแบบเต็มท่ี** 
น าท่านเดินทางเข้า สู่  สวนสนุก ยูนิเวอร์แชล สตูดิโอUNIVERSAL  STUDIOS SINGAPORE (รวมค่า
เข้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว) สวนสนุกยอดนิยมโดยเครื่องเล่นต่าง ๆ จะจ าลองมาจาก
ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อย่างเช่น HOLLYWOOD THEATRE , THE 
LOST WORLD  JURASSIC PARK, THE WATERWORLD , SHREK, MUMMY,  BATTLE STAR 
,MADACASCARและ เคร่ืองเล่นล่าสุด TRANSFORMER ที่แสนสนุกตื่นเต้นโดยแบ่งเป็นโซนต่าง  ๆ 
เช่น  MARINE LIFE PARK ZONE / CENTRAL  ZONE หรือจะสนุกกับเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย....
จนได้เวลานัดหมาย 

 
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ MOON23 HOTEL  โรงแรมบูติคระดับ4ดาว ใกล้ห้างมุตาฟาเซนเตอร์ พร้อม 
FREE WIFI ทุกห้อง (โรงแรมไม่มีห้อง TRIPLE และไม่มีการเสริมเตียง) หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคน
สิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมา
เมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์
ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็นพระบรม
สารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการบูชา บริเวณของวัดขอเชิญทุกท่านเดินเที่ยวชมอาคาร
บ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน  CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่
สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่
ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทั้งสองฝั่งถนน   

วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม ย่านไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี ยวแก้ว–  ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด- กรุงเทพฯ 



เย็น ** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** (หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย 
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมในกรณีท่ีท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหน้าทัวร์จะใช้
วิจารณญาณในการเดินทางน้าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน) 

16.00 น. น้าคณะเดินทางเข้าสู่สนามบินชางกี 
19.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการเจ็ทสตาร์เท่ียวบินท่ี3K513 
20.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ 
*****หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์
, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **** 
 

อัตราค่าบริการ 
ก้าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

12-14 เมษายน 2559  ขาไป    3K512 (09.15-12.45) 
ขากลับ 3K513 (19.10-20.35) 

18,900 17,900 4,000 

13-15 เมษายน 2559 ขาไป    3K512 (09.15-12.45) 
ขากลับ 3K513 (19.10-20.35) 

18,900 17,900 4,000 

14-16 เมษายน 2559 ขาไป    3K512 (09.15-12.45) 
ขากลับ 3K513 (19.10-20.35) 

18,900 17,900 4,000 

15-17 เมษายน 2559 ขาไป    3K512 (09.15-12.45) 
ขากลับ 3K513 (19.10-20.35) 

18,900 17,900 4,000 

หมายเหตุ : โรงแรมท่ีพักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็นหลัก 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  



 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ้า 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วันหลังจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บ ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
o ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
o ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 



o ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดท าการของทางบริษัท 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอ่ืนๆ 
 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

 อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 



ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ หมากฝร่ัง บุหรี่ ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูก
จับปรับในอัตราที่สูงมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปร์ได้   

 

 
 


