
 

 

 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิชางฮ ี- น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ บาย เดอะ 

                   เบย ์- มารนีา่เบยแ์ซน - โชวน์ า้พแุสงสเีสยีง Spectra Light & Water  
 

06.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการ
บนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
09.45 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
  

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืสงิคโปร ์ 

จากนั้นน าท่านไปยังจุดรับพลังฮวงจุย้ที่ดีที่สุด ซนัเทคซติี ้กลุ่มอาคาร 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" 

เปรยีบเสมอืนนิว้มอืทัง้หา้ม และตรงใจกลางผ่ามอืจะม ี"น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth ซึง่

น ้าพุนี้ก็เปรียบเสมอืนเงนิทีอ่ยู่ในก ามอื อันเป็นหนึ่งในสญัลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปร์ นักท่องเทีย่ว

ทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ ตอ้งแวะมารับพลังน ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป และยังไดรั้บการบันทกึใน Guinness 

Book of Records เมือ่ปี 1998 วา่เป็นน ้าพุทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

 



 

 

ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสทางดา้นฮวงจุย้ทัง้หลายมักบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้า

พุ่งออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งคั่ง การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลาง

ดา้นในคอืการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็น

ทีม่าของชือ่ “น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่” กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแหง่นี้สาม

รอบ โดยเอามอืแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแห่งโชคลาภ และความโชคดรี ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่

นัน้มลีกัษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพุทีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ีจ่ะไหลลง โดยปกตแิลว้น ้าพุทีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึน้ 

วธิกีารขอพร … น ามอืขวาสมัผสัสายน า้ และอธษิฐาน 1 ขอ้ (ขอใหต้วัเราเอง) จากน ัน้เดนิวนตาม

เข็มนาฬกิา 3 รอบ เชือ่วา่ค าอธฐิานจะเป็นผล 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับเจา้สงิโตพ่นน ้า เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของประเทศ

สงิคโปร ์โดยมฉีากหลงัเป็นโรงละครเอสพนาดทีอ่อกแบบไดส้วยงามแปลกตา ซึง่มลีักษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรยีน

ขนาดยักษ์ ววิชงิชา้สวรรคข์นาดใหญส่งิคโปรฟ์ลายเออร ์และตกึมารน่ิาเบยแ์ซนด ์

 
 

จากนัน้น าทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์หนึง่ในสถานทีห่า้มพลาดของสงิคโปร ์ไดรั้บการกอ่สรา้งและออกแบบ
อาคารทีโ่ดดเดน่จนเป็นสวนทีไ่ดรั้บรางวัลมากมาย มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก และมพีืน้ทีใ่หญ่มากถงึ 600 ไร่ ชืน่

ชมตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่สวนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super Tree บนทางเดนิลอยฟ้า

สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของอา่วมารน่ีาเบย ์และยังไดใ้กลช้ดิกบัเจา้ตน้ไมย้ักษ์อกีดว้ย ความสงูของ Super 
Tree เทยีบไดก้ับตกึทีสู่ง 10-16 ชัน้เลยทเีดยีว และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่ง

โดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ ในโซนของ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) จัดแสดงพรรณไมจ้าก

เขตรอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ัดยักษ์ มสีวนจิว๋น่ารักๆ และปาลม์ขวดมากมายใหไ้ดถ้่ายรูป ภายในเรอืน
กระจกจะตดิแอรท์ าใหอ้ากาศเย็นสบาย และมีกลิน่หอมๆ ของดอกไมต้น้ไมฟุ้้ งกระจายไปทัง้โดม สว่นในโซนของ 

Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชื และพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิ



 

 

ชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเดนิจากชัน้บนสดุไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอก (ราคาทวัร ์

ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่า่งตา่งกนัออกไป  

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้น าทา่นชม มารนีา่ เบยแ์ซนด ์รสีอรท์สดุหรูทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,500 หอ้ง

โรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าข ึน้ตกึ) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวาง

กวา่ 12,400 ตารางเมตร และมคีวามสงูถงึ 200 เมตร บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ถงึ 250 
ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีร า้นอาหารที่หรูหราชื่อว่า The Sky on 57 และยังมี มารีน่ าเบย์แซนด ์

คาสโิน ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุก

รูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีู ้
พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีรา้นคา้ปลีก และภัตตาคาร

มากมาย 
 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์ และหา้ม

เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีเขา้ดา้นใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ   
และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 

พลาดไม่ได้!! “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่

เป็นขนมทีม่ชีือ่เสยีงอยา่งมากในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชาตคิอื 

รสหนงัปลาไขเ่ค็ม รสมนัฝร ัง่ไข่เค็ม และมนัฝร ัง่รสชาตแิบบออรจินิลั 
ทา่นใดทีม่าสงิคโปรไ์มค่วรพลาด  

 
 



 

 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดไ์ฮเอนดม์ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทุกท่านสามารถชมววิ เมอร์ไลออ้น สงิคโปรไ์ฟลเออร์ ตกึแอสพลานาด 
และบรเิวณอา่วมารน่ีาเบยจ์ากมุมมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกับ

โชว ์Spectra light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้
ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารน่ิาดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่

ใจกับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์(การแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรม

ของทางหา้ง)   
พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวร์น าท่านเดนิทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยบริการรถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ แลว้แต่ความ

ประสงคข์องท่าน หากไม่ตอ้งการท่องเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหนา้ทัวรจ์ะใหค้ าแนะน าในการเดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ๆ เชน่เดยีวกนั  

 
(ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 

 

 
 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio of Singapore มีทั ้งหมด 7 โซน 

Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away และ Madagascar เปิด
บรกิารตัง้แต ่10:00 - 19:00 น. ในพื้นที ่49 เอเคอร์บนเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มไปดว้ยความเขยีวชอุ่มของตน้ไม ้

และทะเลสาบ สว่นของรสีอรท์มหีอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ี
คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ที่โรงแรม Crockford Tower (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าเขา้ เครือ่งเล่น 

หรอืโชวต์า่งๆ คา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร)  

 
1. Transformers the Ride 3D The Ultimate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟ

เหาะตลีงัการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก ถอืเป็นเครือ่งเลน่ทีห่า้มพลาด!  



 

 

 

2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวรีบุรุษ จ าลองบรรยากาศจากเรือ่งหนัง Shrek น่ันเอง มมีุมน่ารักๆ 
ใหเ้ก็บภาพสวยๆ เพยีบ!  

 
3. Madagascar ตกแต่งสไตล์ทร็อปปิคอลเต็มไปดว้ยตน้มะพรา้ว เครื่องเล่น Madagascar: A Crate 

Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

 
4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  

 
5. Water World สัมผัสกับความตื่นเตน้ประทับใจจนไม่รูล้ ืม ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จาก

ภาพยนตรช์ือ่ดงัทีใ่ช ้แสง ส ีเสยีง และคนแสดงจรงิ  

 
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสารเ์หลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   

 
7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 

บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ โซนนี้จะไม่มีเครื่องเล่น แต่จะเป็นรา้นคา้ต่างๆ ทัง้ Universal Studios 
Store ขายของทีร่ะลกึ รวมๆ ตวัการต์นูจากโซนตา่งๆ  

 

 



 

 

 หรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวชมอควาเรียมเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park พิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้ าในชื่อ 

S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้รวบรวมสิง่มีชวีติใตน้ ้ากว่า 
100,000 ตัว จากทัง้หมด 100 สปีชสี ์ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าทีจุ่น ้าไวม้ากถงึ 45 ลา้นลติร เพลดิเพลนิ

เต็มทีไ่ปกับบรรยากาศใตท้อ้งทะเลทีส่วยงาม พบกับอโุมงคป์ลาฉลามขนาดใหญ่ 12 สายพันธุ ์มมีากกวา่ 100 ตัว 
ซึง่ระหวา่งเดนิชมจะมเีจา้ฉลามมาแหวกวา่ยอยู่รอบตัวเรา สามารถเดนิศกึษาสิง่มชีวีติโลกใตน้ ้าไดม้ากมายหลาย

ชนดิ อาท ิปะการัง ปลาหลายสายพันธุจ์ากหลากหลายน่านน ้าทัว่โลก ไมว่า่จะเป็น ทะเลอนัดามัน ชอ่งแคบมะละกา 

อา่วเบงกอล และอเมรกิากลาง-ใต ้เป็นตน้  
 

ไฮไลทข์อง S.E.A. Aquarium คอืตูด้า้นในทีใ่หญท่ีส่ดุ มสีตัวน์ า้ใตม้หาสมุทรเป็นหมืน่ๆ ตวั โดยตวั
เอกทีเ่ราจะไดเ้ห็นคอื เจา้ปลากระเบนแมนตา เป็นปลากระเบนทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

 

 
 

อสิระมือ้อาหารกลางวนั และมือ้อาหารเย็น เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเลน่เครือ่งเลน่  
 
พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัเจา้แม่กวนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮาจเิลน - ฮาหรบัสตรที - ช้อปป้ิงออรช์ารด์ - น า้ตกในร่ม THE 

RAIN VORTEX - สนามบนิชางฮ ี- สนามบนิสวุรรณภูม ิ
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

เอาใจสายบุญพาท่านไปสักการะเจา้แม่กวนอมิที ่วดัเจา้แม่กวนอมิตงฮุดโช วัดนี้สรา้งมานานกว่า 100 ปี มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังมากในเรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรือ่งงานและเรือ่งเรยีน ผูค้นจงึพากันมา
กราบไหวข้อพรตลอดทัง้วนั 

 
วธิไีหวข้อพรของคนทอ้งถิน่ ... จุดธูปแลว้ยนืหนัหนา้ออกมาทางหนา้วดัเพือ่ไหวอ้ธษิฐานกบัฟ้าดนิ

กอ่นเป็นอนัดบัแรก จากน ัน้น าธูปไปปักทีก่ระถางธูป เสร็จแลว้จงึเดนิเข้าไปน ัง่ไหวเ้จา้แม่กวนอมิ



 

 

ดา้นใน ซึง่ดา้นในทางวดัไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูป 

 
จากนัน้น าท่านชมความงดงามของ วดัพระเขีย้วแกว้ วัดจนีอันทรงคณุคา่ทีถู่กเนรมติขึน้ดว้ยทนุสรา้งกวา่ 75 ลา้น

เหรยีญดอลล่าร์สงิคโปร์ ตัววัดจะเป็นอาคารแบบวัดจนีในรูปแบบศลิปกรรมสมัยราชวงถังสูง 4 ชัน้ แบ่งเป็นโซน
ตา่งๆ เกีย่วกบัศาสนาพุทธ โดยจดุน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็นพระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพุทธเจา้ใหไ้ดส้กัการะ

ขอพร และเชญิท่านเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN 

บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึมากมาย และยังสามารถแวะชมสนิคา้ปลอดภาษี 
Duty Free มสีนิคา้ราคาถกูมากมาย อาท ิน ้าหอม ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 
 ทางวดัไมอ่นุญาตใหผู้ห้ญงิสวมกางเกงส ัน้หรอืกระโปงส ัน้ข ึน้ช ัน้บนของวดั หากตอ้งการขึน้ไปไหว้

พระดา้นบนจะมผีา้ถงุยาวใหย้มืนุง่ตรงหนา้ลฟิทฟ์ร ีหลงัไหวพ้ระเสร็จใหน้ าผา้ถงุมาคนืทีจุ่ดเดมิ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูป ฮาจเิลน เป็นถนนสายเล็กๆ แห่งหนึง่ในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีม่ี

รวดลายสสีนั มากมาย มมีมุตา่งๆ ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป รา้นแตล่ะรา้นก็จะออกแบบตกแตง่กันอย่างเต็มทืท่ัง้ภายในและ
ภายนอก รวมถงึบอาคารบา้นเรอืทีจ่ะมรีูปทรงคลา้ยๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตุกรีส นักท่องเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปร ์และ

ชาวไทยก็จะมาถา่ยภาพแถวนี้กนั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์
 

 จากนัน้น าท่านไปยัง อาหรบัสตรที ถนนชคิๆ ของเหล่าฮปิสเตอรอ์ยู่ใกลก้ับตรอกฮาจ ิถนนเสน้นี้จะมบีรรยากาศ

เป็นตกึแถว 2 ชัน้สไตลโ์คโลเนียลทาสสีดๆ ส าหรับเดนิเล่นชอ้ปป้ิง และมีมุมใหแ้วะถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูสไตล์
อาหรบั พรอ้มกับฉากหลังมัสยดิสลุต่าน และยอดโดมสทีองอร่ามทีโ่ดดเดน่ ซึง่เป็นมัสยดิส าคัญและสวยงามของ

ชาวมุสลมิสงิคโปร ์ตรงตรอกคนเดนิเล็กๆ ดา้นหลังถนน Arab Street และมัสยดิสลุตา่นจะเรยีกวา่ถนน Bussorah 
Street ทางเดนิปูดว้ยกระเบือ้งสวยงาม มีตน้ไม ้2 ขา้งทาง และรา้นคา้ขายของฝากของทีร่ะลกึต่างๆ ของย่าน

อาหรับ 
 



 

 

 
 

ผ่านชมแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของย่านนี้คอื มสัยดิสุลตา่น (Sultan Mosque) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1824 เพื่ออทุศิ

แดส่ลุตา่นฮสุเซน ชาห ์สลุต่านองคแ์รกของสงิคโปร ์ในครัง้นัน้ เซอร ์สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส ์บดิาผูก้อ่ตัง้สงิคโปร์
ยุคใหม่ ไดบ้รจิาคเงนิจ านวน 3,000 ดอลลาร์ เพื่อน าไปใชก้่อสรา้งอาคารชัน้เดยีวทีม่หีลังคา 2 ชัน้ รอ้ยปีต่อมา

มัสยดิหลังเก่าแห่งนี้ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างยิ่ง มัสยิดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ไดรั้บการออกแบบโดย
สถาปนกิชือ่ เดนสิ แซนทร ีจากบรษัิท Swan and Maclaren บรษัิทสถาปนกิเกา่แกท่ีส่ดุของสงิคโปร ์และสรา้งขึน้

ใหมใ่นปี ค.ศ. 1932 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูขา้วมนัไกต่น้ต าหรบั BOON TONG KEE 

 
จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์

กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอ และของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีค่นทีม่าสงิคโปรต์อ้ง
เดนิชมและซื้อสนิคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  
 



 

 

 
 

(หมายเหต ุ: หวัหนา้ทวัรจ์ะท าการนดัหมาย กรุณาตรงตอ่เวลาเพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณี
ทีท่า่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการเดนิทางน าคณะสว่นรวมเดนิทาง

สูส่นามบนิ และอาจจะท าใหไ้มส่ามารถไปชม น า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

น าท่านเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหม่ล่าสดุทีต่ัง้อยู่ภายในสนามบนิบนิชางง ีน า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX เป็น

น ้าตกอนิดอร์ทีส่งูทีสุ่ดในโลกถงึ 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตกอนิดอร์อย่าง The Rain Vortex  
ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมุนเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ย

น ้ าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากน ้ าตกอินดอร์นี้แลว้ ยังมีส่วนของสวนที่อยู่ใน

สถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุร่มรืน่และโมเดริน์ราว
กบัอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟุต มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถชืน่ชมกับ

ไมใ้หญ่ทีอ่ยู่ในสวนนัน้ไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เมอืงในสวน’ นอกจากนี้ยังมรีา้นขายสนิคา้และรา้นอาหาร
มากถงึ 280 รา้น ในพืน้ที ่10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยูใ่ตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย  

 
18.45 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ978  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
พเีรยีดเดนิทางในชว่งวนัท ี27-31 ธ.ค. 63, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 64 และวนัที ่31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64 ประเทศสงิคโปร์

มกัมกีารปิดสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืปิดถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่ท าใหก้รุป๊ทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นรายการ  

ท ัง้นี ้ทางบรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 



 

 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 8 ปี) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 05 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

10 – 12  กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

11 – 13 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

18 – 20 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

25 – 27 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา ร.10) 
13,999 12,999 4,000 11,999 

31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

01 – 03 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 สงิหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

 08 – 10 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 สงิหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

15 – 17 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 สงิหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

22 – 24 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

28 – 30 สงิหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

29 – 31 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

04 – 06 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

05 – 07 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

12 – 14 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

26 – 28 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

03 – 05 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

08 – 10 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

09 – 11 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

10 – 12 ตลุาคม 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 



 

 

(วนัสวรรคต ร.9) 

15 – 17 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

16 – 18 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

17 – 19 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

22 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

23 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

15,999 14,999 4,000 13,999 

24 – 26 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

29 – 31 ตลุาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

30 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

31 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

03 – 05 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2563  

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
13,999 12,999 4,000 11,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2563  
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

14,999 13,999 4,000 12,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2563  
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

11 – 13 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

17 – 19 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

19 – 21 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2563  14,999 13,999 4,000 12,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564  
(วนัปีใหม)่ 

16,999 15,999 4,000 14,999 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 
(วนัปีใหม)่ 

16,999 15,999 4,000 14,999 

01 – 03 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม)่ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

 

** เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  



 

 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 



 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทกุชนิดเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกจับ
ปรับในอตัราทีส่งูมาก ส าหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  


