SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

GARDEN BY THE BAY | ลํองเรือ BUMBOAT | Universal Studio of Singapore | มารีนําเบย์แซนส์ |
Spectra Light & Water Show | อาคารรัฐสภาเกํา | เมอร์ไลออน | โรงละครเอสพลานาด | น้ําพุแหํงความมั่งคั่ง |
วัดเจ๎าแมํกวนอิม | วัดพระเขี้ยวแก๎ว | ช๎อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข๎าวมันไกํ สูตรสิงคโปร์ |
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป –กลับ

ราคาแนะนาเพียง

17,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY –
ลํองเรือ BUMBOAT– มารีนําเบย์แซนส์ – Spectra Light & Water Show
วันที่ 2. Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
วันที่ 3. อาคารรัฐสภาเกํา Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้าํ พุแหํงความมั่งคั่ง – ไชนํา
ทาวน์ – วัดเจ๎าแมํกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก๎ว – ช๎อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15)
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วันที่ 1
07.00 น.
09.45 น.
13.15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) –
GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light &
Water Show
คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ๎าหน๎าที่
คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูํ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973
(สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให๎เป็นเวลาท๎องถิ่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
หลังจากนั้นนําทุกทําน ทํานเดินทางสูํ แหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํลําสุดบนเกาะสิงคโปร์ “การ์เด้นบายเดอะเบย์” (GARDEN
BY THE BAY) ให๎ทํานได๎ชมการจัดสวนที่ใหญํที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให๎ทํานได๎ชื่นชมกับต๎นไม๎นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอยํางตํอเนื่องแหํงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหํงชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีทางเดิน
ลอยฟ้าเชื่อมตํอกับ Super tree (รวมคําขึ้นลิฟต์สําหรับ Super Tree) คูํที่มีความสูงเข๎าด๎วยกัน มีไว๎สําหรับให๎ผู๎ที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอําวและสวน
โดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบํงเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบํงโดยอุณหภูมิที่ต๎นไม๎ต๎องการ ดังนี้ Flower Dome
(ชีวภาพแบบแห๎งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตํางๆ ให๎เดินชม (ไมํรวมคําเข๎าชม Flower
Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท)

นําทําน ล่องเรือ “Bumboat” (รวมคําลํองเรือแล๎ว) ชมทัศนียภาพสองฝั่งแมํน้ํา และสิ่งปลุกสร๎างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์มากมาย เมอไลอํอนพํนน้ํา มารีนํา เบย์ แซนด์ส รูปปั่น Raffle Landing Site อันเป็นจุดที่ SirThomas Stamford
Raffles ขึ้นมาเหยีย บพื้นดินสิงคโปร์เป็นครั้งแรกกํอนจะเปลี่ยนจากเกาะธรรมดาให๎ กลายเป็นทําเที่ยบเรื อปลอดภาษี ซึ่ ง
กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศ

ค่า

2

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)
อิสระทํานที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญํที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด๎วยห๎องพักและห๎องสูทกวํา 2,561 ห๎อง โรงแรม
ยัง มี ไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตั้ง อยูํ ชั้ นที่ 57 ของโรงแรม (ไมํ ร วมคํา ขึ้น 26 เหรีย ญ ประมาณ 700 บาท) เป็น
สถาปัตยกรรมรู ปรํางคล๎ายเรือตั้งอยูํบนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือวําเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญํที่สุดในโลก มี
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พื้นที่กว๎างขวางกวํา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได๎รับการตกแตํงอยํางสวยงาม มีต๎นไม๎
ใหญํ 250 ต๎น และไม๎ประดับอีก 650 ต๎น มีร๎านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนําเบย์แซนส์คาสิโน”
ที่ตั้ งอยูํ ในตัว อาคารอั นโอํอํา หรู หราฝั่ง ตรงข๎า มกั บตัว โรงแรม จั ดวํ าเป็นคาสิโนที่ เต็ มไปด๎ว ยเกมการพนันทุ กรู ปแบบ ซึ่ ง
นัก ทํองเที่ย วสามารถเพลิดเพลินไปกั บเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี โต๏ ะพนันมากกวํา 600 โต๏ะ มี ตู๎พนันหยอดเหรีย ญ
มากกวํา 1,500 ตู๎ อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๏ค บาคารํา และไฮโล และตู๎พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร๎านค๎าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทํานที่จะเข๎าสถานคาสิโน ต๎องแสดงพาสปอร์ตและห๎ามมีอายุต่ํากวํา
21 ปี การแตํ งกาย สุภ าพบุรุ ษห๎ ามใสํก างเกงขาสั้น สุภ าพสตรีใสํชุด สุภ าพ และห๎ ามสวมรองเท๎า แตะ) สํา หรับนัก ช๎อปปิ้ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค๎า ยี่ห๎อดัง ๆ ได๎มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry,
Cartier

ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน้ําพุที่นี่มีชื่อวํา Wonder Full – Light & Water
Spectacular โดยโชว์นี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นับวําเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญํที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เลยทีเดียว เพราะเค๎าใช๎เวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว จัดขึ้นที่
ลาน Promenade หน๎า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน๎าออกทางอําว Marina *** หมายเหตุ เนื่องจากโชว์ Spectra
Light & Water Show ระงับการแสดงแบบไมํมีกําหนด ตั้งแตํวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จึงให๎ทํานถํายรูปสถานที่ทํองเที่ยว และช๎อป
ปิ้งได๎ตามปกติ ***

ที่พัก

วันที่ 2
เช้า
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นาคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางเข๎าสูํ “Universal Studio of Singapore” มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลํนกี่รอบกี่ได๎
ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซํารายล๎อมด๎วยความเขียวชอุํมของทะเลสาบมีรี
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สอร์ทห๎องพัก 1,800 ห๎อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิ โน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งอยูํที่โรงแรม Crockford Tower พบกับเครื่องเลํนใหมํ ลําสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ
BattlestarGalacticaเครื่องเลํนรถไฟเหาะตีลังการางคูํที่สูงที่สุดในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแหํงวีระบุรุษ เชร็ ค
และเจ๎าหญิงฟิโอนํา Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรื อผจญภัยชมสัตว์ ตํางๆ เสมือนทํานกํ าลัง อยูํใน
ภาพยนตร์เรื่อง Madagascar Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค๎นหาปริศนาแหํงมัมมี่ Water
World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตํางๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทํานจะตื่นเต๎นประทับใจไมํรู๎ลืม
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหลําสัตว์โลกล๎านปี Hollywood Boulevard สัมผัส
โรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๏ ด วอล์ออฟเฟรม ศู นย์ร วมแหํ ง ความ บันเทิ ง ของจั กรวาลอยํ า งแท๎ จริ ง มีอาหารให๎เ ลือก
มากมายกวํา 56 ร๎าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในสํวนของยูนิเวอร์แซลและในสํวนของ Festive Walk, New York Town, Food
Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ทํานสามารถเข๎าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแหํงแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช๎การ
ลงทุ นมหาศาลเพื่ อดึ ง ดู ด นักทํ องเที่ ย วให๎มาเข๎ า ชมความอลัง การระดั บชาติ ที่ ได๎รั บอนุญาตจากรั ฐบาลอยํ างถู ก ต๎ องตาม
กฎหมาย อิสระกับเกมส์ตําง ๆ อาทิเชํน สล๏อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ ทํานที่จะเข๎าคาสิโนต๎องแสดงพาสปอร์ตและห๎ามมีอายุต่ํากวํา 21 ปี การแตํง กาย สุภาพบุรุษห๎ามใสํกางเกงขาสั้น
สุภาพสตรีใสํชุดสุภาพ และห๎ามสวมรองเท๎าแตะ) หรือ อิสระช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่
ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร๎อยแล๎ว ทํานสามารถเดินเลํนใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเปิดใหมํใหญํที่สุดในโลกกับ Marine Life
Park (ไมํรวมคําเข๎า 41 SGD ประมาณ 1,066 บาท)***จัดอันดับให๎เป็นอควาเรียมใหญํสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ถูก
ออกแบบให๎เป็นอุโมงค์ใต๎น้ําสามารถบรรจุน้ําเค็มได๎กวํา 45 ล๎านลิตร รวมสัตว์ทะเลกวํา 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ํากวํา
100,000 ตัว ตกแตํงด๎วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได๎จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตํางๆ ทั่วโลก

ที่พัก

วันที่3

4

** ในกรณีที่ทํานสละสิทธิ์ไมํเข๎ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมํคืนเงินใดๆทั้งสิ้น **
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นาคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้าพุ
แห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งทีถ่ นนออร์
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ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15)
เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองสิงคโปร์ และรั บฟัง บรรยายประวัติ ศาสตร์ จากไกด์ ท๎องถิ่นซึ่ง ล๎อมรอบด๎ วย ทํา เนียบรัฐบาล ศาลฎีก าและศาลาวํ า
การเมื อง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ ง เป็นจุ ด ชมวิ ว ริ มแมํ น้ํา สิง คโปร์ ผํา นชม “อาคารรั ฐสภาเก่ า ” (Old Parliament
House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต๎นรํา การแสดงตลก นําทําน
ถํา ยรู ปคูํกับ เมอร์ ไลออน สัญลัก ษณ์ ของประเทศสิง คโปร์ โดยรู ปปั้นครึ่ ง สิง โตครึ่ ง ปลานี้หั นหน๎า ออกทางอํ า วมาริ นํา มี
ทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด๎านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมคล๎ายหนามทุเรียน นํา
ทํานแวะชม “น้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth” แหํงเมืองสิงคโปร์ตั้งอยูํทํามกลางหมูํตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มา
จากคําในภาษาจีน แปลวําความสําเร็ จชิ้นใหมํ หมูํตึก ซันเทคสร๎างขึ้ นโดยนัก ธุรกิจชาวฮํองกง ซึ่ งนับเป็นโครงการพาณิช ย์
ขนาดใหญํที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อวําถ๎าได๎เดินรอบลานน้ําพุ และได๎สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดปี

นําทํานเดินทางสูํ “ย่านไชน่าทาวน์” เป็นหนึ่งในยํานยอดนิยมของนักทํองเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์และชาวตํางชาติ เป็นยําน
ขนาดใหญํใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปด๎วยร๎านค๎าเล็กๆตํางๆ ที่มีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให๎
บรรยากาศเหมือนกับอยูํที่เมืองจีนในยุคเจ๎าพํอเซี่ยงไฮ๎ นําทํานเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวัดเกําแกํของศาสนาพุทธที่
มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เชื้อสายจีน วัดนี้สร๎างมากวํา 100 ปี และ มีชื่อเสียงโดํงดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อวํา
ใครที่มาขอพรกับเจ๎าแมํกวนอิมในวัดแหํงนี้แล๎ว จะสมความปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่ อง
เรียน ผู๎คนจึงพากันมากราบไหว๎ขอพรกันอยํางหนาแนํน จากนั้นนําทํานชม “วัดพระเขี้ยวแก้ว ” (Buddha Tooth Relic
Temple) สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก๎ว ของพระพุทธเจ๎า วัดพระพุทธศาสนาแหํงนี้สร๎าง สถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คําใช๎จํายในการกํอสร๎ างทั้งหมดราว 62 ล๎านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ
1,500 ล๎ า นบาท) ชั้ น ลํ า งเป็ นห๎ อ งโถงใหญํใ ช๎ ป ระกอบศาสนพิ ธี ชั้ น 2 -3 เป็ น พิ พิธ ภั ณ ฑ์ แ ละห๎ อ งหนัง สื อ ชั้ น 4 เป็ น ที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก๎ว (ห๎ามถํายภาพ) ให๎ทํานได๎สักการะองค์เจ๎าแมํกวนอิมและใกล๎กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ
ตกแตํงที่สวยงาม
นําทํา นถํา ยรูปชิ คๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรือมี ชื่อเรียกแบบท๎ องถิ่นวํา ตรอกฮัจญี เป็นถนนช๎อปปิ้งสายเล็ก ๆ ที่ เต็มไปด๎ว ย
สินค๎าแฟชั่นจากร๎านค๎าและแหลํงรวมของวัยรุํนชาวสิงคโปร์ ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนี้เป็นเพราะชื่อเสียงโดํงดัง
จากภาพเพ๎นสีสดใสของบรรดาร๎านค๎าตํ างๆ ที่สร๎างในแบบตึ กแถวสไตล์โคโลเนีย ล 2 ชั้น นัก ทํองเที่ย วนิย มมาเดินเที่ย ว
ถํายภาพแนวอาร์ต ศิลป์ ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตั้งแตํเช๎า นักร๎องชื่อดังอยําง แสตมป์ ก็ได๎มาถํายทํามิวสิค ในเพลง The
Last Single /ซิงเกิล สุดท๎าย
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานสูํยํานธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ “ถนนออร์ชาร์ด” ศูนย์รวมห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําและสินค๎าหลากหลาย อาทิ เชํน เซ็น
เตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซํา, อิเซตัน, ตากาชิยามํา, ออร์ชาร์ดช๎อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต๎น ให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎ามากมาย
จากทั่วโลก ไมํวําจะเป็นเสื้อผ๎าแบรนด์เนมชั้นนําตําง ๆ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลํนเด็กตําง ๆ
มากมาย ได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางสูํสนามบิน
นําทํานเช็คอินที่เที่ยวใหมํลําสุดตั้งอยูํภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport” ไฮไลท์ของอาคารแหํงนี้คือ น้ําตกใน
รํมที่ สูง ถึง 40 เมตร ถือเป็นน้ําตกในรํมที่ สูง ที่ สุด ในโลก The Rain Vortex อันสงํ า งาม ตั้ ง อยูํ ใจกลางอาคาร มี พื้นที่
ครอบคลุมกวํา 135,700 ตารางเมตร พัฒนาขึ้นจากพื้นที่จอดรถกลางแจ๎งของอาคารผู๎โดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแก๎ว
ขนาด 10 ชั้น และ Canopy Park ป่าขนาดยํอมๆ ที่มีพื้นที่สีเขียวจากเหลําต๎นไม๎น๎อยใหญํในเขตร๎อนชื้นนับแสนต๎น กวํา 120
ชนิด ซึ่งนําเข๎ามาจากประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมริกา อีกทั้งยังเป็นแหลํงช๎อปปิ้ง สวนสนุกเล็กๆ โรง
ภาพยนตร์ โรงแรม และห๎องจัด นิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมี พื้นที่กิ จ กรรม เชํ น สวนหยํอมเขาวงกต
(Hedge Maze) เขาวงกตกระจก (Mirror Maze) สวนตาขํายกระโดดเบาน์ซิงเน็ตและสวนตาขํายวอล์กกิ้งเน็ต (Bouncing and
Walking Net) สะพานคาโนปี้ (Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาที่สูงจากพื้น 23 เมตร สวนหมอก (Foggy
Bowls) และสไลเดอร์ 4 ทิศ ทาง (Discovery Slides) สีเงิ นเมทั ลลิกรู ปรํา งประหลาดที่สะท๎อนพื้นไม๎ สีทองเพิ่ มสีสันของ
ตัวเครื่องเลํน

18.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
(สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

20.15 น.

อัตราค่าบริการ : SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน บิน SQ
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 2563

18,999.-

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
18,999.-

18,999.-

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
18,999.-

วันที่ 02 – 04 พฤษภาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 08 – 10 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 05 – 07 มิถุนายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2563

18,999.-

18,999.-

18,999.-

18,999.-

6,500.-

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2563

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,500.-

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
6,500.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไม่เกิน 30 ก.ก.
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
คําที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห๎องละ 2 ทําน)
คําจ๎างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร๎อมคําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามัน ทุกแหํงตามรายการทัวร์
ข๎างต๎น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน
- กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)
เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช๎คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7
วัน
และ หากมีต้องการชาระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดาเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง
ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
- ในการเดินทาง ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกันเป็นหมูํคณะ
หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับกํอน (หรือหลัง) ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมกํอนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปจัดการได๎
แตํอยํางใด
- ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯลํวงหน๎าทุก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบวํา
กรุ๏ปมีการออกเเดินทางแนํนอนหรือไมํ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ หากกรุ๏ปไมํสามารถเดินทาง
ได๎ และ
ทํานได๎ออกตั๋วไปแล๎ว
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห๎อง ละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single)
,
ห๎องพักคูํ ( Twin / Double ) และห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple) อาจจะไมํได๎อยูํในชั้นเดียวกัน หรือ อยูํติดกัน
**ในกรณีที่ทํานจองห๎องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล๎วทางโรงแรมไมํสามารถจัดหา
ห๎องพัก
แบบ TRIPLE ได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องพักแบบ แยก 2 ห๎อง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ] แทน **
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมาก และห๎องพักในตัวเมือง
เต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย๎ายเมือง เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู๎โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบิน
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ที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎ (ทํานจะต๎องชําระในสํวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
- กรณีที่ต๎องเดินทางด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐาน
ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบสํวนตํางของคําใช๎จํายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน
(ทํานต๎องชําระในสํวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไมํรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู๎โดยสาร ในทุกกรณี
1.6 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ๎มครองระหวํางการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใด สนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได๎
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ คํา
มินิบาร์ในห๎อง
และคําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุในรายการ รวมทัง้ คําธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สาย
การบินนั้นๆ กําหนด
หรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน
2. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ซึ่งลูกค๎าต๎องชําระ
สํวนตํางเพิ่ม
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ท่าน
สําหรับสํวนที่เพิ่มเติมแกํหัวหน๎าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตํทํานจะเห็นสมควรขึ้นอยูํกับความพึงพอใจใน
บริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศสิงคโปร์ให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ไมํเกิน 30
วัน ไมํวําจะด๎วยวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันวํามีคุณสมบัติในการเข๎า ประเทศสิงคโปร์
** เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ **
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศสิงคโปร์
2.
เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
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( ทั้ง 2 อยําง ทางบริษัทจะเป็นผู๎จัดเตรียมให๎กับลูกค๎า แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมือง
ของมาเลเซีย อีกครั้ง)
3.
สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นระหวํางที่พํานักในประเทศสิงคโปร์ (เชํน เงินสด
บัตรเครดิต เป็นต๎น)
4.
ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศสิงคโปร์ (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และ
อื่นๆ) และกําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัติการเข้าประเทศสิงคโปร์ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศสิงคโปร์ตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศมาเลเซียจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพื่อการ
พํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 30 วัน
4.
เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศสิงคโปร์ หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎า
ประเทศ และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ

เงื่อนไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.หลังจากทาการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายังบริษัทฯ
โดยทุกการจองจะได๎รับการยืนยันสิทธิ์สํารองที่นั่ง เมื่อมีการชําระมัดจํา เทํานั้น
1.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไมํชําระตามที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทําน
ยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ ไมํมีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให๎สิทธิ์การจองแกํลูกค๎าทํานอื่นที่อยูํลําดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อสารองที่นั่ง
ผู๎เดินทางต๎องสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร๎อมยืนยันวํา ต๎องการเดินทางทํองเที่ยวทริป
ใด วันที่ใด
ไปกับใครบ๎าง , เบอร์โทร // หากไมํสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํ
รับผิดชอบคําเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน
** กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู๎เดินทาง : จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกวํา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน๎ากระดาษวํางอยํางต่ํา 2 หน๎าหากไมํมั่นใจโปรดสอบถาม
** การติดตํอประสานงานกับทางบริษัท เชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต๎องทําในวันเวลา
ทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทํานั้น นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
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** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให๎บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช๎บริการ
ของทําน เนื่องจาก
เมื่อทํานชําระเงินครบจํานวนหรือมัดจําบางสํวนแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขการบริการและ
ข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ
4. เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนํายต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยว
หรือตัวแทนจําหนําย(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทั อยํางใด
อยํางหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ๎งยกเลิกกับทางบริษัทอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไมํขอรับยกเลิกการจอง ผํานทาง
โทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ)
กรณีนักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนําย ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนําย (ผูม๎ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อทําเรื่อง
ขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
คําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการ ตาม
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
4.1 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 30 วันกํอนเดินทาง (ไมํนับวันเดินทาง) คืนเงินร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
4.2 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 15-29 วันกํอนเดินทาง (ไมํนับวันเดินทาง) คืนเงินร๎อยละ 50 ของคําทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเลิก น๎อยกวํา 15 วันกํอนการเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจาที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ เป็นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA
FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมดที่ชําระแล๎ว ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ
4.5 การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชาระมาแล้ว เต็มจานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
การเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่
ระบุ ไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.7 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. จํานวนผู๎ เดินทางต๎องมีขั้นต่า 10 ท่านขึ้นไปตํอกรุ๏ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตํอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า นอกจากผู๎เดินทางทุก
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ทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม
ประสงค์ให๎ทํานตํอไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทํานอันเกิดจาก
การโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับ
เงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต๎องแจ๎ง
ให๎ทราบลํวงหน๎า
8. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋ว
เครื่องบิน คําภาษีเชื้อเพลิง
คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถให๎บริการวันละ 10-12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได๎ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวเป็นสําคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํมี
เอกสารลงนามโดยผู๎มี
อํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้น
ไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่
ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนด
จะต๎องใสํกระเป๋าใบ
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ใหญํ และฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
2.
สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํ
และฝากเจ๎าหน๎าที่
โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
3.
ประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายห๎ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎
สด ไขํ เนื้อสัตว์
ไส๎กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลํานี้ หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎องเสียคําปรับใน
อัตราที่สูงมาก

13

SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน BY SQ

[GQ1SIN-SQ005]

