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Leela Singapore Deluxe



“SINGAPORE”



Singapore

กลางวัน บริการท่านด้วย ... ร้าน บุนตงกี่ (Boon Tong Kee) หนึ่ง
ในของดีขึน้ชือ่ของประเทศสิงคโปรท์ี่คนไทยนิยมรบัประทานก็คือ 

"ข้าวมันไก่ไห่หนาน (Hainan)" หรือที่คนไทยเรยีกวา่ "ข้าวมันไก่ไหหล า" 



นิยามของไม้ใหญ่แห่งแดนอวตาร
เป็นสวนพฤกษศำสตร์ขนำดใหญ่ของสิงคโปร์ เป็น

โครงกำรพัฒนำต่อเนื่องบริเวณริมอ่ำวมำริน่ำเบย์ ซึ่ง
เป็นสวนต้นไม้ ดอกไม้ และ พันธ์พืชนำนำชนิด ที่ใหญ่
ที่สุดในสิงคโปร์ บนพื้นที่ 1,011,714 ตำรำงเมตร สวน
แห่งนี้มีควำมโดดเด่นหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบ
สถำปัตยกรรม พันธุ์ไม้นำๆ ชนิดจำกทั่วทุกมุมโลก ทั้ง
พืชทะเลทรำย พืชเมืองหนำว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 
2,000 เมตรจำกน้ ำทะเล อย่ำงเช่นกุหลำบพันปี มีกำรท ำ
โดมปรับอำกำศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ถึง 2 โดม โดยไม่มีเสำค้ ำยันภำยในโดม ขนำด
ใหญ่ 2.2 และ 1.5 เท่ำของสนำมฟุตบอล

GARDENS BY THE BAY

ค่ า...บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติGarden by The Bay



รีสอร์ทหรใูหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร์ โรงแรมยงั
มีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ัน้ที่ 57 
ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอื
ตั้งอยูบ่นอาคารทัง้ 3 ถือว่าเป็นสวนลอยฟา้ขนาด
ใหญ่ที่สดุในโลก เดินทางสู่ยา่นธรุกจิใจกลางสิงคโปร์
ที่ถนนออรช์ารด์ ศูนย์รวมห้างสรรพสนิค้าชัน้น า 
และสินคา้หลากหลาย ให้ท่านชอ้ปปิ้งสนิค้ามากมาย
จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนด์เนมชัน้น าตา่งๆ 
เครื่องใชไ้ฟฟา้ ขนม ของฝาก ของที่ระลกึ

ที่พัก
MARINA BAY SANDS HOTEL

หรือเทียบเท่า 



วันที่สอง ... บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

------------- ------------
พาท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสุข สนุกกับเครื่องเล่นนานาๆชนิดที ่
UNIVERSAL STUDIO เล่นเครื่องเล่นด้วย

บัตร Fast track รวดเร็วทันใจ ความพิเศษเฉพาะท่าน

กลำงวัน  ให้อิสระแก่ท่ำนในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย



กำรแสดง มี 2 รอบ (19.40 น. และ 20.40 น.)

น้าท่านชมการแสดงมา่นน า้ แสง สี 
เสียง เลเซอร์ ให้ท่านได้ตื่นตาต่ืนใจไปกับโชว์
กลางแจ้ง จาก Sentosa



ที่พัก
HARD ROCK HOTEL

หรือเทียบเท่า 
ค่ า...บรกิารอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร HARDROCK 

HOTEL ด้วยอาหารแบบบฟุเฟต์



วันที่สำมของกำรเดินทำง...
เช้า....บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หำกจะพดูถึงเครือ่งหมำยหรอืสญัลกัษณข์องแต่ละ
ประเทศแลว้ ส่วนใหญม่ักจะเป็นตรำรปูแบบต่ำงๆ แต่ส ำหรับ
ประเทศสงิคโปรแ์ลว้ สิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรูจ้กัคือ “เมอรไ์ลออน” 
สัตว์ที่มีหัวเป็นสงิโต ตัวและหำงเป็นปลำ โดยมีทั้งหมดอยู่ 4
ตัว ทั้งเกำะสงิคโปร ์ซึ่งท่ำนจะได้ไปถ่ำยรปูกับ 2 ใน 4 ตัว โดย
คนส่วนมำกจะเรยีก เมอรไ์ลออน 2 ตัวนี้ ว่ำเป็น “แม่-ลูก” กัน

MERLION PARK

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดพระเขี้ยวแกว้” พุทธศำสน
สถำน ที่ถูกสร้ำงขึ้นด้วยงบประมำณอันมหำศำล มีท้ังหมด 4 ชั้น แสดงเรื่องรำว
ควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำไว้มำกมำย หลำยรูปแบบ ทั้งทำงรูปเล่มหนังสือ 
ภำพวำด และ รูปปั้นต่ำงๆ ถือได้ว่ำเมื่อมำเยือนประเทศนี้ เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ไม่ควร
พลำดชม และมำสักกำระขอพรก่อนเดินทำงกลับ



“ชิงช้ายักษ์” (SINGAPORE FLYER) 
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา 360 องศาของสิงคโปร์ 
ต้ังอยู่ท่ี อ่าวมาริน่า (MARINA BAY) บนชั้น 3 ของห้างรีเทลเทอร์มินอล 
(RETAIL TERMINAL) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ส่วน
ตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม พร้อมท้ังโรงภาพยนตร์
แบบกลางแจ้ง ท่านจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริม
ฝั่งแม่น้ ายาวกว่า 210 เมตร และยังสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 
165 เมตรได้อีกด้วย สัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้าอันงดงามของ
สิงคโปร์ อ่าวมาริน่าอันเล่ืองชื่อ

SINGAPORE FLYER

กลำงวัน… บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร JUMBO SEAFOOD 



Orchard Road

สู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์
รวมห้างสรรพสินค้าชัน้น าและสินค้าหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นน า
ต่ างๆ เครื่อง ใช้ ไฟฟ้า  ขนม ของฝาก ของที่ร ะลึก . . . 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี

20.50 น.
น าท่านเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย
โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG410

22.10
เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ 
โดยสวสัดภิาพ



ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม

ผูใ้หญ่
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พกัเด่ียวเพ่ิม
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด

59,800

58,800

57,800

56,800

14,000

9,000

57,800

56,800

55,800

54,800

14,000

9,000

58,800

57,800

56,800

55,800

14,000

9,000

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม
ผูใ้หญ่
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม)
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

578

568

558

548

438

488

578

568

558

548

438

488

** อัตราค่าบริการ **

** คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก **

**อตัรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่ำน**
หำกมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มทำ่นละ 4,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- สำมำรถช ำระค่ำมัดจ ำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www. Leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“การจ่ายส่วนทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อต๋ัว

เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


