
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที$ของบรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
09.45  เหนิฟ้าสู่ สนามบนิชางฮี โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เที-ยวบนิที- SQ973 (บรกิารอาหารบน

เครื-องพรอ้มเครื-องดื-ม) 
 
13.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิ$นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั$วโมง กรุณาปรับเวลาให ้

เป็นเวลาทอ้งถิ$นเพื$อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั�นนํา

วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์ - นํ @าพุแหง่ความม ั-งค ั-ง - เมอรไ์ลออน พารค์  - การเ์ดน้ ส ์บาย เดอะ เบย์  - มารนี่าเบยแ์ซน - 
ชมโชวนํ์@าพ ุSpectra Light & Water Show (-/-/D) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์นําทา่นชม "ซนัเทคซติี@" ตกึ 5 หลงั ที$ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหนึ$ง อุง้มอืมหีา้นิ�ว
เรยีงราย พรอ้มทั �งเยี$ยมชม "นํ@าพแุหง่ความม ั-งค ั-ง" หรอื Fountain of Wealth อนัเป็นหนึ$งในสญัลกัษณ์แห่งโชคลาภ
ของประเทศสงิคโปรท์ี$นักทอ่งเที$ยวที$มาเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นี�ตอ้งแวะมารับพลงันํ�าแห่งความรํ$ารวยเสมอไป ซึ$งนํ�าพุ ณ 
ที$แห่งนี�ยังไดรั้บการบันทกึว่าในกนิเนสบุ๊คเมื$อปี 1998 เป็นนํ�าพุที$ใหญ่ที$สุดในโลก ในแง่ของความเชื$อเรื$องโชคลาภ 
ซนิแสฮวงจุย้ทั �งหลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตวัวงแหวนที$มนํี�าพุ่งออกมาเขา้สูใ่จกลางนํ�าพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืน
สัญลักษณ์ของชวีติและความมั$งคั$ง การที$นํ�าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมั$งคั$งของตัวตกึ SUNTEC CITY 
โดยสายนํ�าประหนึ$งความมั$งคั$งที$ไหลมารวมกัน อันเป็นที$มาของชื$อ “นํ�าพุแห่งความมั$งคั$ง”กล่าวกันว่า ใครที$มาเยือน 
SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบนํ�าพุแห่งนี�สามรอบโดยเอามอืแตะที$นํ�าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลงันํ�าแห่งโชคลาภและ
ความโชคด ีหรอืรํ$ารวยตลอดปี อกีทั �งนํ�าพุที$นี$นั �นมลีักษณะที$แตกต่างจากนํ�าพุที$อื$นนั$นคอืนํ�าพุที$นี$จะไหลลงซึ$งโดยปกติ
แลว้นํ�าพุที$อื$นๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึ�น 
 
จากนั�นนําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเที$ยวประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละคร
เอสพนาเนดที$สวยงามแปลกตา ซึ$งมลีกัษณะคลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

 
 
นําทกุทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนที$ใหญ่ที$สดุบนเกาะสงิคโปร ์
ใหท้่านไดช้ื$นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื$องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี�ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื$อมตอ่กับ Super Tree คูท่ี$มคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มี
ไวส้ําหรับใหผู้ท้ี$มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ�น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ$งแบ่งโดยอุณหภูมทิี$ตน้ไม ้
ตอ้งการดังนี� Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชื�นเย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิ
ชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงที$ตา่งตา่งกนัออกไป 

 
 
เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

จากนั�นนําท่านชม  มารนี่า เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที$สดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 
2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตั �งอยูช่ั �นที$ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขึ�นตกึ) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปร่างคลา้ยเรอืตั �งอยู่บนอาคารทั �ง 3 แซนดส์กายพาร์คนี�ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที$สดุในโลก มพีื�นที$กวา้งขวาง
กวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที$มคีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 
ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารที$หรูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ที$ตั �งอยู่   ใน
ตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝั$ งตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที$เต็มไปดว้ยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ$ง
นักท่องเที$ยว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญ
มากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  

 
(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นที-จะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มเด็กอายุ
ตํ-ากว่า 21 ปีเขา้ การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาส ั@น สุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้
แตะ)  

 
และนอกจากหา้งแห่งนี@จะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้น ั@น ยงัมขีนมของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปปิ@ งกนั
อย่างเพลนิเพลนิ และที-พลาดไม่ได้เลยน ั@นคือ “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที-เป็นขนมที-ม ี
ชื-อเสยีงอย่างมากในสงิคโปร ์โดยจะมที ั@งหมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไขเ่ค็ม รสมนัฝร ั-งไข่เค็ม และมนัฝร ั-ง
รสชาตแิบบออรจินิลั ทา่นใดที-มาสงิคโปรไ์มค่วรพลาด  

 
 

สําหรับนักชอ้ปปิ� งทั �งหลายสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ยี$หอ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 
Prada, Burberry, Cartier โดยที$ทุกท่านสามารถชมววิ เมอร์ไลออ้น, สงิคโปร์ไฟลเออร์, ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ 
อ่าวมารน่ีาเบย์ จากมุมมองที$แตกต่าง ซึ$งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทั �งเพลดิเพิลนไปกับโชว ์Spectra 
light & Water Show ซึ$งเป็นโชวส์ดุอลังการที$น่าตื$นตาตื$นใจใหก้ับนักทอ่งเที$ยวที$ไดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์
Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายนํ�า ที$ใหญ่ที$สดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE 
รมิปากอ่าวมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร ิ-ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที-ฝนตก หรอืมี
กจิกรรมของทางหา้ง)   

พกัที- FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของท่าน หากทา่นไม่
ตอ้งการทอ่งเที$ยว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทวัรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเที$ยวแกท่า่นเชน่เดยีวกนั 
(ไม่รวมค่าเขา้ เครื-องเล่น หรอืโชวต์่างๆ และค่าเดนิทางไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิาร) (คําแนะนํา : ควรพก
นามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพื-อความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 
เกาะเซ็นโตซ่า หรอื เกาะมหาสนุก เมื$อกอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื$อครั �งยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ 
ปืนใหญ่ที$เมื$อกอ่นเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ี$นี$ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึ�นมาใหเ้ป็น
แหลง่ทอ่งเที$ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานที$สําหรับทอ่งเที$ยว
หลายที$ ที$สามารถนั$งรถรางฟรีภายในเกาะเชื$อมต่อไปยังสถานที$ท่องเที$ยว อาทิเช่น Universal Studio, Images Of 
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตนํ้�าที$ใหญ่ที$สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้และอื$นๆอกีมากมาย 
ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
1,850 บาท **หรอืราคา ณ ปัจจบุนั**) มทีั �งหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กี$รอบกี$ไดต้ามใจชอบ) 
ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพื�นที$ 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มรีสีอรท์ 
หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที$หลากหลายรูปแบบ มทีั �งยังม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชั$วโมง 
ตั �งอยูท่ี$โรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื$องเล่นรถไฟเหาะตลีังการางคู่ที$สูง
ที$สดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั$งเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลงัอยูใ่นภาพยนตรเ์รื$อง Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี$   
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ื$อดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตื$นเตน้ประทับใจ

ไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่ง

แทจ้รงิ  
  

หรือเลือกเที$ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที$สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�าใน ชื$อ S.E.A. 
Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้�าเพลดิเพลนิ
เต็มที$กบับรรยากาศ ใตท้ะเลที$สวยงาม  

 **อสิระมื@ออาหารกลางวนัและมื@ออาหารคํ-า เพื-อความสะดวกในการทอ่งเที-ยว** 
พกัที- FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที$ วัดเกา่แก ่และศักดิ�สทิธิ� ซึ$งเป็นที$เคารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื$อเป็นสริิ
มงคลแกท่กุทา่น  
จากนั�นนําท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขี@ยวแกว้ วัดนี�ถูกสรา้งขึ�นมาเมื$อไม่นานมานี�ดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญ
สงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชั �น แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกี$ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุด
น่าสนใจอยู่ที$ชั �น 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิท่านเดนิเที$ยวชมอาคารบา้นเรอืน
ของชาวจนีที$ยังคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมที$สวยงามพรอ้มมขีองฝากที$ระลกึ
มากมายใหเ้ลอืกซื�อหากนั   
 
จากนั�นนําท่านถ่ายรูปสู ่ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสงิคโปร์ ซึ$งเต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ที$มรีวดลาย
สสีัน มากมาย มีมุมต่าง ๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทื$ทั �งภายในและภายนอก 
รวมถงึบอาคารบา้นเรือที$จะมีรูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตุกรีส นักท่องเที$ยวทั �งชาวสงิคโปร ์และชาวไทยก็จะมา
ถา่ยภาพแถวนี�กนั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 
 

วนัที-สาม วดัเจา้แมก่วนอมิ -  วดัพระเขี@ยวแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปปิ@ งออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี - กรุงเทพฯ (B/L/-) 
 

วนัที-สอง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื@อทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั (B/-/-) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที-ยง บรกิารอาหารเที-ยง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนูขา้วมนัไกช่ื-อดงั 
จากนั�นใหท้่านอสิระกับการชอ้ปปิ� งเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยที$ถูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์กลอ้ง
ถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ปิ�ง ORCHARD ROAD ถนนที$ทุกๆคนที$มาสงิคโปรต์อ้งเดนิชม
และซื�อสนิคา้ BRAND NAME ยี$หอ้ต่างๆถนนออร์ชารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิ�งระดับโลก เพราะวา่มศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ 
และโรงแรมชั �นดีมากมายตั �งอยู่เรียงราย สองฝั$ งถนนอาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื$นๆอีก
มากมาย  
 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพื-อประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีที-ท่านสมาชกิมาหลงั
เวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทางนําคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ)  

18.45    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เที-ยวบนิที- SQ978  
(บรกิารอาหารบนเครื-องพรอ้มเครื-องดื-ม) 

20.10   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

**************************************** 
** หากทา่นที-ตอ้งออกต ั}วภายใน (เครื-องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที-เจา้หนา้ที-ทุกคร ั@งกอ่นทําการ ออก ต ั}ว

เนื-องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี-ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอบพระคณุทุก
ทา่นที-ใชบ้รกิาร ** 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดี-ยวเพิ-ม ราคาไมร่วมต ั}ว 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

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

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

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

02 – 04 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

08 – 10 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

09 – 11 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

16 – 18 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

23 – 25 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

29 – 31 มนีาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

04 – 06 เมษายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

05 – 07 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

06 – 08 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

11 – 13 เมษายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

15,999 14,999 3,500 11,99 

12 – 14 เมษายน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 

13 – 15 เมษายน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 

14 – 16 เมษายน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 20 เมษายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

19 – 21 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

20 – 22 เมษายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

25 – 27 เมษายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

26 – 28 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

27 – 29 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

02 – 04 พฤษภาคม 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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 
เพิ-มพเีรยีด 

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 
เพิ-มพเีรยีด 

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 
เพิ-มพเีรยีด 

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 มถิุนายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

06 – 08 มถิุนายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

13 – 15 มถิุนายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

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

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

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

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

27 – 29 มถิุนายน 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

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

29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 
เพิ-มพเีรยีด 

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

** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งอยา่งจาํกดั 
ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี-ยนแปลงโรงแรม 

โดยทางบรษิทัจะดแูลเรื-องการเดนิทางและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 
ยกเวน้เด็กอายตุํ-ากวา่ 8 ปีเทา่น ั@น ที-สามารถพกัหอ้ง 2 ทา่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ-น  

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
โปรแกรมทอ่งเที-ยว และโรงแรมที-พกัที-อาจะมกีารสลบัปรบัเปลี-ยน 

ข ึ@นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั@งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ@นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื-อนการเดนิทาง หรอืเปลี-ยนแปลงราคา 

 
อตัราคา่บรกิารนี@รวม 
� คา่ตั�วเครื$องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที$ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที$ยวตามรายการ 
� คา่ที$พักตามที$ระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการ 
� คา่อาหารตามมื�อที$ระบใุนรายการ             � คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื$องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ$น ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหัก ณ ที$จา่ย 3% 
 
เง ื-อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเจนซี$ตอ้งชาํระเงนิมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื$อสาํรองที$นั$ง  

2. นักท่องเที$ยวหรอืเอเจนซี$ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที$เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอ
เจนซี$ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที$ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื-อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื$อนการเดนิทาง นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$(ผูม้ ีช ื$อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที$บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ$งเพื$อแจง้ยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเจนซี$ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเจนซี$ (ผูม้ชี ื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$งเพื$อทําเรื$องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที$ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื$อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที$ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที$ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที$ชําระแลว้ทั �งหมดทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารที$ชาํระแลว้เนื$องในการเตรยีมการจัดการนําเที$ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที$ยว เชน่ การสาํรองที$นั$งตั�วเครื$องบนิ การจองที$พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที$ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื$อนไข หรอืเที$ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที$ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง ื-อนไขและขอ้กําหนดอื-นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยวเทา่นั�น 

2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเจนซี$ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที$ไม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศที$มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที$ยวทกุทา่นยนิดทีี$จะชําระคา่บรกิารเพิ$มจากการที$มนัีกทอ่งเที$ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที$ทางบรษัิทกําหนดเพื$อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี$จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คํานําหนา้ชื$อ เลขที$หนังสอื
เดนิทางและอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบนิ ในกรณีที$นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเจนซี$มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื$อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที$เดนิทางจรงิของประเทศที$เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที$ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนักทอ่งเที$ยวที$มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี$ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื$น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที$ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื$องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําตดิตัวขึ�นเครื$องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ$งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที$ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ$งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที$กําหนดจะตอ้ง
ใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิเทา่นั�น  

2. สิ$งของที$มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ ์หมากฝรั$ง บหุรี$ ทกุชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ี$ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ที$ตรวจพบจะถกูจับปรับใน
อตัราที$สงูมาก สาํหรับ บหุรี$ สามารถไปซื�อที$รา้นคา้สะดวกซื�อบนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  
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