
 

 

  

  
 
06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.45  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิชางฮ ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973 (บรกิารอาหารบน
เครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนีา่

เบยแ์ซน - ชมโชวนํ์า้พุ Spectra Light & Water Show (-/-/D) 



 

 

 
 
13.15  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับ

เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงสงิคโปร ์ นําท่านชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" 
ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อนัเป็นหนึง่
ในสญัลักษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน้ําแห่ง
ความร่ํารวยเสมอไป ซึง่น้ําพ ุณ ทีแ่หง่นีย้งัไดรั้บการบนัทกึวา่ในกนิเนสบุค๊เมือ่ปี 1998 เป็นน้ําพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ใน
แงข่องความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่น้ํีาพุง่ออกมาเขา้สูใ่จ
กลางน้ําพ ุมคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของชวีติและความมัง่คั่ง การทีน้ํ่าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บ
ความมัง่คั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ “น้ําพุแห่ง
ความมัง่คั่ง”กลา่วกนัวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน้ําพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามอืแตะทีน้ํ่าพุไว ้
ตลอดเวลาจะไดรั้บพลังน้ําแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรอืร่ํารวยตลอดปี อกีทัง้น้ําพทุีน่ีนั่น้มลีักษณะทีแ่ตกต่างจาก
น้ําพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน้ําพทุีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น้ําพทุีอ่ ืน่ๆ มกัจะมทีศิทางพุง่ขึน้ 

 

 
 
จากนัน้นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรง
ละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลีักษณะคลา้ยกับเปลอืกทุเรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา 
เบยแ์ซนด ์



 

 

 
 
นําทุกท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ
สงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay 
บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้งัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super Tree คู่ทีม่คีวาม
สงูเขา้ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่ง
โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการดงันี ้Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และ
ยงัมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดอืนจะมกีารจัดแสดงที่
ตา่งตา่งกนัออกไป 
 

 



 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําท่านชม  มารนีา่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก
กว่า 2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมค่าขึน้ตกึ) เป็น
สถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มี
พืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม 
มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รหูรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์
คาสโิน” ทีต่ัง้อยู ่  ในตัวอาคารอันโออ่่าอันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์าร
พนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ 
มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคาร
มากมาย  
 

 
(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มเด็ก
อายุตํา่กวา่ 21 ปีเขา้ การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวม
รองเทา้แตะ)  



 

 

และนอกจากหา้งแห่งนีจ้ะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้น ัน้ ยงัมขีนม
ของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งเพลนิเพลนิ และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลย
น ัน้คอื “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนมทีม่ชีือ่เสยีง
อยา่งมากในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไขเ่ค็ม รสมนั
ฝร ัง่ไขเ่ค็ม และมนัฝร ัง่รสชาตแิบบออรจินิลั ทา่นใดทีม่าสงิคโปรไ์มค่วรพลาด  

 
 

 
 

สําหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุทา่นสามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด 
และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับ
โชว ์Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ุดอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน
สงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน้ํา ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออก
เฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริม่ 20.00 น. งด
การแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังอาหารเชา้หวัหนา้ทัวรพ์าทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซา่ ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น หากทา่น
ไมต่อ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซน็โตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเทีย่วแกท่า่นเชน่เดยีวกนั 
(ไมร่วมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร) (คําแนะนํา : ควรพก
นามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 

 
 
เกาะเซ็นโตซ่า หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่ก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศ
องักฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใชก้็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี ่คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลไดส้รา้ง
ขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซน็โตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถกูจัดใหม้สีถานที่
สําหรับท่องเที่ยวหลายที่ ที่สามารถน่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชือ่มต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทเิช่น Universal 
Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ํ้าทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 
ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกบั ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore (คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 
1,850 บาท **หรอืราคา ณ ปจัจบุนั**) มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจ
ชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ 
มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 
24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ี่
สงูทีส่ดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมอืนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตรเ์รือ่ง 

Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่  
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ี เสยีง จรงิ ท่านจะตืน่เตน้

ประทับใจไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บนัเทงิของจักรวาล

อยา่งแทจ้รงิ  

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั (B/-/-) 



 

 

 
  

หรอืเลอืกเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าใน ชือ่ S.E.A. 
Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ํ้า
เพลดิเพลนิเต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

 **อสิระมือ้อาหารกลางวนัและมือ้อาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว** 
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่เป็น
สริมิงคลแกท่กุทา่น  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานี้ดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรยีญ
สงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนต่างๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ 
โดยจุดน่าสนใจอยู่ทีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชญิท่านเดนิเที่ยวชม
อาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
พรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั   

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี- กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 



 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูสู ่ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แหง่นงึในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ชอ็ปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีม่รีวดลาย
สสีนั มากมาย มมีมุตา่ง ๆ ใหท้า่นไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอยา่งเต็มทืท่ัง้ภายในและภายนอก 
รวมถงึบอาคารบา้นเรอืทีจ่ะมรีูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตุกรสี นักท่องเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปร ์และชาวไทยก็จะ
มาถา่ยภาพแถวนีก้นั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนขูา้วมนัไกช่ือ่ดงั 

จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลือกชมสนิคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์
กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีทุ่กๆคนทีม่าสงิคโปร์
ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี



 

 

ศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  
 

  
 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่า่นสมาชกิมา
หลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทางนําคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ)  

18.45    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  
(บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

20.10   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ ออก ต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอบพระคณุ
ทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

02 – 04 พฤษภาคม 2562 
เพิม่พเีรยีด 

12,999 11,999 3,500 8,999 

03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

09 – 11 พฤษภาคม 2562 
เพิม่พเีรยีด 

12,999 11,999 3,500 8,999 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

17 – 19 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

18 – 20 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2562 
เพิม่พเีรยีด 

11,999 10,999 3,500 8,999 

24 – 26 พฤษภาคม 2562  12,999 11,999 3,500 8,999 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2562 
เพิม่พเีรยีด 

12,999 11,999 3,500 8,999 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

01 – 03 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

06 – 08 มถินุายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

12,999 11,999 3,500 8,999 

13 – 15 มถินุายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

11,999 10,999 3,500 8,999 

14 - 16 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

15 – 17 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

21 – 23 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

22 – 24 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

27 – 29 มถินุายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

11,999 10,999 3,500 8,999 

28 – 30 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 
เพิม่พเีรยีด 

11,999 10,999 3,500 8,999 

 
** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งอยา่งจาํกดั 

ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม 
โดยทางบรษิทัจะดแูลเรือ่งการเดนิทางและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 
ยกเวน้เด็กอายตุํา่กวา่ 8 ปีเทา่น ัน้ ทีส่ามารถพกัหอ้ง 2 ทา่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 

   
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              
 คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําจํานวน 5,000 บาท เพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอื
เอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น



 

 

การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกัน

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทุกชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกจับ
ปรับในอตัราทีส่งูมาก สําหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  
 

******************************************************** 
 
 

 
 


