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วันแรก ... ของการเดนิทางเขา้สูห่ว้งเวลาแหง่ความสุขอย่างสมบรูณ์แบบลัดฟา้ดว้ย

“สายการบนิไทย”

06.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านและครอบครัวที่จุดนัด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 
ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ดูแลความพร้อม
ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านและครอบครัวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.00 น. ทะยานสู่เกาะสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG403 ใหท้่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 2 ช.ม.

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



นิยามของไม้ใหญ่แห่งแดนอวตาร
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ 

บริเวณริมอ่าวมาริน่าเบย์ ซึ่งเป็นสวนต้นไม้ ดอกไม้ 
และ พันธุ์พืชนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ บนพื้นที่ 
1,011,714 ตารางเมตร สวนแห่งนี้มีความโดดเด่น
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์
ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืช
เมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตร
จากน้้าทะเล อย่างเช่นกุหลาบพันปี มีการท้าโดมปรับ
อากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ถึง 2 โดม โดยไม่มีเสาค้้ายันภายในโดม

GARDEN BY THE BAY

Garden by The Bay

Song Fa
Bak Kut Teh

แนะนา้อาหารกลางวนั 
ณ ภัตตาคารอาหาร   (ไม่รวมค่าอาหาร)



หากจะพูดถึงเครือ่งหมายหรือสัญลกัษณข์องแต่ละประเทศ
แล้ว ส่วนใหญ่มักจะเป็นตรารูปแบบต่างๆ แต่ส าหรับประเทศ
สิงคโปร์แล้ว สิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคือ “เมอร์ไลออน” สัตว์ที่มี
หัวเป็นสิงโต ตัวและหางเป็นปลา โดยมีทั้งหมดอยู่ 4 ตัว ทั้งเกาะ
สิงคโปร์ ซึ่งท่านจะได้ไปถ่ายรูปกับ 2 ใน 4 เมอร์ไลออนโดยคน
ส่วนมากจะเรียก เมอร์ไลออน 2 ตัวนี้ ว่าเป็น “แม่-ลูก” 

MERLION PARK



SEOUL 

GARDEN

BBQ  KOREAN

แนะน าอาหารค่ า 
ณ ภัตตาคารอาหาร

(ไม่รวมคา่อาหาร)



ที่พัก

W SINGAPORE SENTOSA COVE
หรือเทยีบเทา่ 



วันที่สอง ... บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

------------- ------------
พาท่านเขา้สูอ่าณาจกัรแหง่ความสขุ สนุกกับเครือ่งเลน่นานา

ชนิดที่ UNIVERSAL STUDIO เล่นเครือ่งเลน่
ด้วยบตัร Fast Track รวดเรว็ทนัใจ ความพเิศษเฉพาะทา่น

กลางวัน  ให้อิสระแกท่า่นในการรบัประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย



น าท่านชมการแสดงมา่นน้ า แสง สี เสียง เลเซอร ์ให้ท่านได้ตื่นตา
ตื่นใจไปกับโชวก์ลางแจง้ จาก Sentosa

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



(ไม่รวมคา่อาหาร)



ที่พัก

W SINGAPORE SENTOSA COVE
หรือเทียบเท่า 



วันที่สามของการเดนิทาง...
เช้า....บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว”
พุทธศาสนสถาน ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณอันมหาศาล มี
ทั้งหมด 4 ชั้น แสดงเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนาไว้
มากมาย หลายรูปแบบ ทั้งทางรูปเล่มหนังสือ ภาพวาด และ รูป
ปั้นตา่งๆ ถือไดว้า่เมือ่มาเยือนประเทศนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไม่ควร
พลาดชม และมาสักการะขอพรก่อนเดินทางกลับ

“ชิงช้ายักษ์” (SINGAPORE FLYER) 
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา 360 องศาของ

สิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ อ่าวมาริน่า บนชั้น 3 ของห้างรีเทลเทอร์มินอล ที่เต็ม
ไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ท่านจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอัน
งดงามของถนนคนเดินริมฝั่งกว่า 210 เมตร



กลางวนั  แนะน าอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย .. ร้าน  

หนึ่งในของดีขึน้ชือ่ของประเทศสิงคโปรท์ี่คน
ไทยเรียกวา่  "ข้าวมนัไก่ ไหหล า" 

Boon 

Tong 
Kee

(ไมร่วมคา่อาหาร)



Orchard Road

สู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์
ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้า
หลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม ของฝาก ของที่ระลึก... 
ค่ า  อิสระอาหารค่ าให้ทา่นได้ชอ้ปปิ้งอยา่งเต็มที่
ได้เวลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบิน...

21.00 น.
น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิ
โดยการบนิไทย เที่ยวบินที ่TG410
22.20 น.
เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบรกิารส าหรบัจ านวนผู้เดนิทาง

4-5 ท่าน
(ราคาตอ่ท่าน)

6-7 ท่าน
(ราคาตอ่ท่าน)

8-9 ท่าน
(ราคาตอ่ท่าน)

ผู้ใหญ่
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ )
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ )
พักเดีย่วเพิม่

86,900.-
84,900.-
82,900.-
80,900.-
14,000.-

74,900.-
72,900.-
70,900.-
68,900.-
14,000.-

68,900.-
66,900.-
64,900.-
62,900.-
14,000.-

**อัตราคา่บริการส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ตามที่ก าหนด 
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ สมาชิกบัตรหลักลดทา่นละ 2,000 สมาชิกบัตรเสรมิลดทา่นละ 1,000.-

อัตราคา่บริการ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพ ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท
• ซิม 2 FLY หรือ Pocket WIFI ตามความเหมาะสม

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มมื้อกลางวันและมื้อค่ า



เงื่อนไขการช าระเงนิ “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทต่อทา่น
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซค์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที่เหลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (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


