
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ - สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ - น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ -  

                   การเ์ดน้ส ์ บาย เดอะ เบย ์- มารนี่าเบยแ์ซน - ชมโชวน์ า้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show  
 

06.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร์ K สายการ

บนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก และแนะน าการเดนิทาง 

 
09.45 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศสงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

  

13.15 น.  เดนิทางถ ึง สนามบนิชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ (เวลาทอ้งถ ิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านพธิ ีการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสงิคโปร ์  

จากนั ้นน าท่านชม "ซนัเทคซิต ี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้ม ือมหีา้น ิว้เรียงราย พรอ้ม

ทัง้เยี่ยมชม "น ้าพุแห่งความม ั่งค ั่ง" หร ือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แหง่โชคลาภของ

ประเทศสงิคโปร์ที่นักท่องเที่ยวทีม่าเยือนประเทศเล็กๆ แหง่น ีต้อ้งแวะมารับพลังน ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป ซึ่งน ้าพุ 

ณ ที่แหง่น ียั้งไดรั้บการบันทกึว่าในกนิเนสบุ๊คเม ือ่ ปี 1998 เป็นน ้าพุทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชือ่ เรื่องโชค

ลาภ ซินแสฮ วงจุย้ ทั ้งหลายบอกเป็นเส ียงเด ียวกันว่า เจา้ตัววงแหวนที่ม ีน ้าพุ่ งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้ าพุ ม ี

ความหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณข์องชวีิตและความมั่งคั่ง การที่น ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความมั่งคั่ง

ของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น ้าพุแห่งความมั่ง

คั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเด ินรอบน ้าพุแห่งน ี้สามรอบโดยเอาม ือแตะที่น ้าพุไว ้

ตลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรือร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ ีน่ั ้นม ีลักษณะทีแ่ตกต่าง

จากน ้าพุทีอ่ ื่นนั่นคอืน ้าพุทีน่ ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพุที่อ ืน่ๆ มักจะม ีทศิทางพุ่งขึ้น จากนั ้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ 

เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงาม

แปลกตา ซึง่มลัีกษณะคลา้ยกับเปลอืกทุเรียนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร์ ฟลายเออร์ มาริน่า เบย์แซนด ์

 



 
 
 
 
 

 

จากนั ้นน าท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์ (GARDEN BY THE BAY) ใหท่้านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน

เกาะส ิงคโปร์ ใหท่้านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน ือ่งแห่งชาติของ Marina 

Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร์ นอกจากนียั้ งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super Tree คู่ที่

มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข ึน้50 เมตร บนยอดของ Super 

Tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือน

หลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูม ิทีต่น้ไมต้อ้งการดังน ี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพ

แบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธีมต่างๆ ใหเ้ดนิชม (อตัราค่าบรกิารน ี้ ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud 

Forest) โดยแต่ละเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่่างต่างกันออกไป 

 

 
 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั ้นน าท่านชม  มาร ีน่า เบย ์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,500 หอ้ง

โรงแรมยังมไีฮไลท์ค ือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ ชั ้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข ึ้นต ึก) เป็นสถาปัตยกรรม

รูปร่างคลา้ยเรือตั ้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คน ีถ้ ือ ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ม ีพื้นที่

กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ม ี

ตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย์แซนด ์

คาส ิโน” ที่ตัง้อ ยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมส์การ

พนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเทีย่วสามารถเพลิดเพลนิไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยม ีโต๊ะพนันมากกว่า 600 

โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคาร

มากมาย 



 
 
 
 
 

 

 
 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่านท ีจ่ะเขา้สถานคาสิโนตอ้งแสดงพาสปอรต์ และหา้ม

เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีเข้าด้านใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาส ัน้ สุภาพสตร ีใส่ชุดสุภาพ   

และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 

และนอกจากหา้งแห่งน ี้จะมสีินคา้แบนด์เนมมากมายแล้ว

น ัน้ ยงัมขีนมของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเพลิน

เพลิน  และท ีพ่ลาดไม่ ไ ด้เลยน ัน้ ค ือ “IRVINS SKIN FISH & 

POTATO CHIPS” ท ีเ่ป็นขนมท ีม่ ีช ื่อเสยีงอย่างมากในสิงคโปร ์

โดยจะม ีท ัง้หมด 3 รสชาตคิ ือ รสหนงัปลาไข่เค็ม รสมนัฝร ัง่ไข่

เค็ม และมนัฝร ัง่รสชาตแิบบออรจิ ินลั ทา่นใดท ีม่าสิงคโปร ์ไม่

ควรพลาด  

 



 
 
 
 
 

 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อส ินคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมววิเมอร์ไลออ้น สงิคโปร์ไฟลเออร์ ตกึแอสพลานาด 

และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์จากมุมมองที่แตกต่าง ซ ึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทั้งเพลิดเพลนิไปกับ

โชว ์Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชว์สุดอลังการที่น่าต ื่นตาตื่นใจใหก้ับนักท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน

สงิคโปร์ คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเส ียง และ สายน ้า ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตะวันออก

เฉยีงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร ิม่  20.00 น. 

งดการแสดงในกรณีท ีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   

 

พกัท ี ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวร์พาท่านสู่  เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน หาก

ท่านไม่ตอ้งการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่ า หัวหนา้ทัวร์จะใหค้ าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเด ียวกัน 

(ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 

 

 
 

ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูด ิโอ“ Universal Studio of Singapore มทัีง้หมด 7 โซน เปิด

บริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก ีร่อบก ี่ไดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอร์แซล สตูดโิอ สงิคโปร์ ในพืน้ที่ 49 เอเคอร์ในเกาะ

เซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ ม ีรีสอร์ท หอ้งพักกว่า 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู  6 ดาว

ทีห่ลากหลายรูปแบบ ม ีทั ้งยังม ี คาส ิโนเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ตั ้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower (อตัร

ค่าบรกิารน ี ้ไม่รวมค่าเขา้ เคร ือ่งเล่น หรอืโชวต์่างๆ และค่าเดนิทางไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิาร)  

 

1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เค รื่อ ง เล่ นร ถ ไฟ

เหาะตลีังการางคู่ทีสู่งทีสุ่ดในโลก   

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่ งเรือผจญ ภัย ชมสัตว์ต่างๆ เสม ือนท่านก าลังอยู่ใ น

ภาพยนตร์เรื่อง Madagascar   

4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัตขิองฟาโรห ์ และคน้หาปริศนาแหง่มมัม ี ่   

5. Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง ส ีเส ียง จริง ท่าน

จะตืน่เตน้ประทับใจไม่รูล้มื  



 
 
 
 
 

6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี   

7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 

บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้ริง  

  

 
  

หรือเล ือซื้อบัตรเทีย่วชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิิธภัณฑ ์สัตวน์ ้าใน ชื่อ 

S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ต ้

น ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่ับบรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

  

อสิระม ือ้อาหารกลางวนั และม ือ้อาหารเย็น เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเล่นเคร ือ่งเล่น  

 
พกัท ี ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่าม วดัเย ีย่ไห่ชงิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - น า้ตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบนิชางฮ ี  

 ประเทศสงิคโปร ์ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางเขา้ วดัเย ี่ยไห่ช ิง ถูกขนานนามว่าเป็น The Love Temple ของสิงคโปร์ เป็นวัดจีนลัทธเิต๋าที่

เก่าแก่ทีสุ่ดในส ิงคโปร์ ม ีอายุมากถงึ 199 ปี อยู่ ท่ามกลางย่านธุรก ิจ แต่ เป็นวัดเล็กๆ คลา้ยศาลเจา้ที่มคีวามเงยีบ

สงบ แมจ้ะม ีตกึสูงลอ้มรอบ หากตอ้งการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ด้ายแดง จากเจา้หนา้ที ่โดยอธษิฐานบอกชื่อ 

นามสกุล และเรื่องทีอ่ยากขอกับ เทพเจ้าเย่ว ์เหล่า หร ือเทพแห่งความรกั ที่เป็นรูปป้ันองคเ์ล็กสดี า สังเกตไดไ้ม่

ยากเพราะม ีดา้ยแดงคลอ้งคอท่านอยู่มากมาย  ในวัดจะม ีธูปเป็นก าๆ มัดเอาไว ้แต่ถ า้บอกว่ามาจากประเทศไทย

เจา้หนา้ทีจ่ะหยิบธูป 3 ดอกใหท่้านไหว ้ และปักทีก่ระถางธูปดา้นนอก 

 



 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเขี้ยวแก้ว วัดน ี้ถูกสร ้างข ึ้นมาเม ื่อไม่นานมานี้ดว้ยทุนสร ้างกว่า 53 ลา้น

เหรียญสงิคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ดา้นในจะม ี4 ชั ้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก ี่ยวกับ

ศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ทีชั่ ้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชญิท่าน

เดินเที่ยวชมอ าคารบา้น เรือนขอ งชาวจีนที่ยั งค งความ เป็น เอกลัก ษณ์ ในย่ าน  CHINA TOWN บันทึก ภาพ

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามพร ้อมม ีของฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน ระหว่างน าท่านแวะชมสินคา้ปลอดภาษี 

Duty Free ย่านไชน่าทาวนม์สีนิคา้ราคาถูกมากมาย อาท ิน ้าหอม ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเท ีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูขา้วมนัไก่ตน้ต าหรบั BOON TONG KEE 

 



 
 
 
 
 

จากนัน้ใหท่้านอ ิสระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสินคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อ ิเล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร์ 

กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดี ีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีทุ่กๆคนที่มาสงิคโปร์

ตอ้งเด ินชมและซื้อส ินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว่้าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่าม ี

ศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั ้นด ีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอ ืน่ๆอกีมากมาย  

 

 
 

(หมายเหตุ : หวัหนา้ทวัรจ์ะท าการนดัหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพือ่ประโยชนข์องสมาชกิส่วนรวม ในกรณี

ท ีท่า่นสมาช ิกมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหน้าทวัร ์จะใช ้วจิารณญาณในการเดนิทางน าคณะส่วนรวมเดินทาง

สู่สนามบนิ และอาจจะท าใหไ้ม่สามารถไปชม น า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางฮ ี ประเทศสงิคโปร ์ เพือ่เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

น าท่านเช็คอ ินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั ้งอยู่ภายในสนามบินบนิชางงี น ้าตกจีเวล หร ือ THE RAIN VORTEX เป็น

น ้าตกอนิดอร์ที่สูงทีสุ่ดในโลกถงึ 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรค์และน ้าตกอ ินดอร์อย่าง The Rain Vortex  

ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอร์ทีสู่งที่สุดในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมุนเวียน 50,000 ลติร หรือประมาณน ้าในสระว่าย

น ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลย ทีเด ียว  นอ กจากน ้าตกอ ินดอ ร์น ี้แลว้ ยั งม ีส่วนของสวนที่อ ยู่ ใน

สถาปัตยกรรมทรงกลมอย่าง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสุดร่มรื่นและโมเดริ์นราว

กับอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งม ีความยาวถ ึง 164 ฟุต ม ีทางเดนิตาข่ายใหส้ามารถชื่นชมกับ

ไมใ้หญ่ทีอ่ ยู่ในสวนนั ้นไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เม ืองในสวน’ นอกจากนียั้ งมรีา้นขายสนิคา้และรา้นอาหาร

มากถงึ 280 รา้น ในพืน้ที ่ 10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยู่เหนอืพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยู่ใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย  

 



 
 
 
 
 

 
 

18.45 น.    น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ SQ978  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
 

ในกรณีท ีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณา

สอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ เน ือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเท ีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดใดท ัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทกุทา่นท ีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มเีตยีง 

(อายุไม่เกนิ 8 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไม่รวมต ัว๋ 

04 - 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

10 - 12 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

11 - 13 เมษายน 2563 16,999 15,999 4,000 14,999 



 
 
 
 
 

(วนัสงกรานต)์ 

12 - 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

13 - 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

14 - 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

17 - 19 มษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

18 - 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

23 - 25 เมษายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

24 - 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

25 - 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

30 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

01 - 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

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

02 - 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล) 

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

03 - 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

08 - 10 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

09 - 11 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

15 - 17 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 - 18 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 - 19 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

29 - 31 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 พฤษภาคม - 01 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

05 - 07 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 - 08 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 - 14 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 - 15 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 - 21 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 - 22 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

26 - 28 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 - 29 มถุินายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

 

** เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (INFA NT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่  

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

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทห้องพกั ** 

 

 

โปรแกรมทอ่งเท ีย่ว และโรงแรมท ีพ่กัท ีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 



 
 
 
 
 

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค าน ึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องม ีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม ือ้ทีร่ะบุในรายการ              ค่าจา้งมัคคุเทศกบ์ริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มนิ ิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร ์ก่อนการ

ใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

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

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณนีักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ

ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถ ึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษรทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่ อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรือเด ินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดย

แนบหนังส ือมอบอ านาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่ค ืนเงนิค่าบริการทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทั้งน ี้ ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจริ ง

จากค่าบริการทีช่ าระแลว้เน ื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การจอง

ทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถ ึง

ศุกร์  เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมี ีนักท่องเทีย่วเด ินทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 



 
 
 
 
 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเด ินทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวี ีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเด ินทางส าหรับประเทศที่ม ีวซี่ า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่ม ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายินดทีีจ่ะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผิดชอบค่าเส ียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่  เลขทีห่นังส ือ

เดนิทางและอ ืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังส ือเด ินทางใหก้ับทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ด ินทางจริงของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น ีบ้ริษัทจะค าน ึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มข ึ้นของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน ีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการ เพิม่ข ึน้ ในกรณทีีม่ ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุ ภัณฑไ์ม่เกนิ 100 ม ิลลลิติรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิน้ไม่เก ิน 1,000 ม ิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซี ิปล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั ้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่ม ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ ม ีดพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

3. เกาะสงิคโปร์ มกีฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ ์ หมากฝร่ัง บุหรี่  ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท้ี่ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ที่ตรวจพบจะถูกจับ

ปรับในอัตราทีสู่งมาก ส าหรับ บุหรี่ สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปร์ได ้   

 


