
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ – Merlion Park - การเ์ดน้ 
บายเดอะเบย ์(ไมร่วมคา่เขา้โดม) – มารนีา่เบยแ์ซน – ชมโชว ์Spectra 
Light & Water Show  

 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประต ู5 

เคาน์เตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้ับทกุทา่น 

09.45 น.  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิชางฮ ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่SQ973 

 (บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืง
สงิคโปร ์นําทา่นชม "ซนัเทคซติ ี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอื
มหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อัน
เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ 
แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน้ําแหง่ความรํ่ารวยเสมอไป ซึง่น้ําพ ุณ ทีแ่หง่นี้ยังไดรั้บการบันทกึวา่ใน
กนิเนสบุค๊เมือ่ปี 1998 เป็นน้ําพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮวง
จุย้ทั ้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจา้ตัววงแหวนที่มีน้ําพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน้ําพุ มี
ความหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งคั่ง การทีน้ํ่าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอื
การกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึง่ความมั่งคั่งที่ไหลมา
รวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ “น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY 
แลว้ไดม้าเดนิรอบน้ําพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามอืแตะทีน้ํ่าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน้ําแห่ง
โชคลาภและความโชคด ีหรอืรํ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น้ําพทุีน่ีนั่น้มลีักษณะทีแ่ตกตา่งจากน้ําพทุีอ่ ืน่
น่ันคอืน้ําพทุีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น้ําพทุีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุง่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วประเทศ 
สงิคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึง่มีลักษณะคลา้ยกับ
เปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์
นําทุกท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวน
ทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์
นอกจากนีย้ังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super Tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ําหรับให ้
ผูท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสอง
เรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) 
และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่างๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้
ชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

 
 
 
 

 
 เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําทา่นชม  มารนีา่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ มาร 
น่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky 
Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่น
อาคารทัง้ 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก    มีพื้นที่
กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน ได รั้ บกา ร
ตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา 
The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู ่  ในตัวอาคารอันโออ่า่อันหรูหรา
ฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักท่องเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 
โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมี
รา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดง
พาสปอรต์และหา้มเด็กอายุตํา่กวา่ 21 ปีเขา้ การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขา
ส ัน้ สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  
สําหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิ 
Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุทา่นสามาร 
ชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จาก 
มมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์ 
Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วที ่
ไดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ  
สายน้ํา ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ 
ของ MARINA BAY SAND  
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
(การแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL 

ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตาม

อธัยาศยั 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI 
แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน หากท่านไมต่อ้งการท่องเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ 
หัวหนา้ทัวรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเทีย่วแกท่า่นเชน่เดยีวกัน 
(ไมร่วมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ ี

ไกดบ์รกิาร)  
(คาํแนะนํา :  ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบั

โรงแรม) 
เกาะเซ็นโตซา่ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณา
นิคมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมือ่ก่อนเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ี่นี่ คอื ฟอร์ดซโิลโซ ่
(Fort Siloso) ในตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะ
เซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานทีส่ําหรับท่องเทีย่วหลายที ่ที่
สามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มตอ่ไปยังสถานทีท่่องเทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio, 
Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต ้
น้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 
ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore 
(คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ 1,850 บาท **หรอืราคา ณ ปัจจุบนั**) มีทัง้หมด 7 โซน            
เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ใน
พืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพัก
กวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทัีง้ยังม ี คาสโินเปิดบรกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Transformers The Ride 3D : The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica 
เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   
2.Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3.Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์า่งๆ เสมอืนท่านกําลัง
อยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   
4.Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  
5.Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ี
เสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6.Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7.Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม
แหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  หรอืเลอืกเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าใน ชือ่ S.E.A. Aquarium จัดอันดับให ้
เป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้าเพลดิเพลนิ
เต็มทีก่ับบรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  
 

 **อสิระมือ้อาหารกลางวนัและมือ้อาหารคํ่า เพือ่ความสะดวกในการ
ทอ่งเทีย่ว** 

พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL 
ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ – วดัพระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็น
ทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น  
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรา้งขึน้มาเมือ่ไม่นาน
มานี้ดว้ยทุนสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรม
สมัยราชวงศถั์ง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดย
จดุน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพทุธเจา้ ใหไ้ด ้
สักการะ เชญิท่านเดนิเที่ยวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมี
ของฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน   
 
 
 
 
 



 

 
  
  
 
 

  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนขูา้วมนัไกช่ือ่ดงั 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจ พรอ้ม 
 
ชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณ
ย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสงิคโปร์ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ 
BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี
ศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตั ้งอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น หา้ง  
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   
 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม    ใน
กรณีทีท่า่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทาง
นําคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ)  
 
18.45 น.        นําท่านเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ978  
(บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

20.10 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้ม
ความประทับใจ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ ออก ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 
หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋ 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

27 – 29 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

28 – 30 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

10 – 12 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

11 – 13 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 – 26 สงิหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 



 

07 – 09 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

28 – 30 กนัยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

06 - 08 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

12 – 14 ตลุาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

13 – 15 ตลุาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

19 – 21 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

20 - 22 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

26 – 28 ตลุาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

17 - 19 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

23 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 - 26 พฤศจกิายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

01 - 03 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

14 - 16 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

15 - 17 ธนัวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

 

** โรงแรมมหี้องพกัแบบ 2 ทา่นต่อหอ้งเท่านัน้  

ยกเวน้เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป ีสามารถพักได ้(โดยไมม่ีเตยีงเสริม) 

กรณจีองทวัรแ์บบไม่เปน็คูจ่ะต้องช าระคา่หอ้งพกัเดี่ยวเพิม่ ** 

 
  ** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์
ทอ้งถิน่  

ทา่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น สว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจ***   

 
 
 
 



 

 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคาํนงึถงึ

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป 
ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิ

ทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และ
นําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น คา่เขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ            คา่จา้ง
มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือ
เดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่านละ 40 
เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําจํานวน 5,000 บาท 
เพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ 
ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง 
หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการ
ยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิาร

รอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
 
 



 

 
 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงนิค่าบรกิาร
รอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที่
ชาํระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ
จากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ
เทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ 
ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นักทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่
มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่น
ยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดี
ทีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่าเสียหายจากความ
ผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการ
เดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง 
ทัง้นี้บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่
เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหาย
หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจ
ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อค
ปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีด
พก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร์ มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บุหรี ่
ทกุชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูจับปรับ
ในอัตราทีสู่งมาก สําหรับ บุหรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้
บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  

 
 

 

 


