
 

 
 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์- นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ -  
                   การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนีา่เบยแ์ซน - ชมโชวน์ํา้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show  
 

06.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข  5 เคาน์เตอร ์K สายการ
บนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก และแนะนําการเดนิทาง 

 
09.45 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร์ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์ 

จากนัน้นําทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้ม

ทัง้เยีย่มชม "นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ " หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์แหง่โชคลาภของ

ประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นี้ตอ้งแวะมารับพลังน้ําแหง่ความร่ํารวยเสมอไป ซึง่น้ําพ ุ

ณ ทีแ่หง่นี้ยังไดรั้บการบันทกึวา่ในกนิเนสบุ๊คเมือ่ปี 1998 เป็นน้ําพทุีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชค

ลาภ ซนิแส ฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนที่ มน้ํีาพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางน้ําพ ุมี

ความหมายเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของชวีติและความมั่งคั่ง การทีน้ํ่าพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเกบ็ความมั่งคั่ง

ของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ “น้ําพแุหง่ความมั่ง

คั่ง”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน้ําพแุ ห่งนี้สาม รอบโดยเอามอืแตะทีน้ํ่าพไุว ้

ตลอดเวลาจะไดรั้บพลังน้ําแหง่โชคลาภและความโชคดี หรอืร่ํารวยตลอดปี อกีทัง้น้ํา พทุีน่ี่นัน้มลีักษณะทีแ่ตกตา่ง

จากน้ําพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน้ําพทุีน่ี่จะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น้ําพทุีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุง่ขึน้  จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูคูก่ับ 

เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สามารถถา่ยรปู โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงาม

แปลกตา ซึง่มลีักษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร ์มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

 



 

จากนัน้นําทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(GARDEN BY THE BAY) ใหท้า่นได ช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ ดบน
เกาะสงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาตขิอง Marina 
Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super Tree คูท่ี่

มคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน  มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็ นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super 
Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืน
หลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพ

แบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud 
Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่า่งตา่งกันออกไป 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้นําทา่นชม  มารนีา่ เบยแ์ซนด์  รสีอรท์หรู ใหญ่ที่สดุในสงิคโปร ์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,500 หอ้ง
โรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่ 57 ของโรงแรม  (ไมร่วมคา่ขึน้ ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรม

รปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีื้ นที่
กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มี
ตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา The Sky on 57 และยังม ี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์

คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่อันหรู หราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม  จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม สก์าร
พนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 

โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคาร
มากมาย 
 

 



 
  

(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถาน คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์  และหา้ม

เด็กอายตุํา่กวา่ 21 ปีเขา้ดา้นใน  การแตง่กาย  สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ ดสุภาพ   
และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 

และนอกจากหา้งแหง่นีจ้ะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้

น ัน้ ยงัมขีนมของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งเพลนิ
เพลนิ และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยน ัน้คอื “IRVINS SKIN FISH & 
POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนมทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากในสงิคโปร ์

โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไขเ่ค็ม รสมนัฝร ัง่ไข่
เค็ม และ มนัฝร ัง่รสชาติแบบออรจินิลั ทา่นใดทีม่าสงิคโปรไ์ม่
ควรพลาด  

 
 
สําหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้ สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ได ้

มากมาย  อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุทา่นสามารถชมววิ
เมอรไ์ลออ้น สงิคโปรไ์ฟลเออร ์ตกึแอสพลานาด และบรเิวณอา่วมารน่ีาเบย์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงาม และ
น่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกับโชว ์Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการที่

น่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง 
ส ีเสยีง และ สายน้ํา ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ 

MARINA BAY SAND (การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางห้าง)   
 

เนือ่จากสถา ณการณ์ การแพรร่ะบาดของ ไวรสัโค วดิ-19 (ไวรสัโคโ รนา่ ) ในเมอืงอูฮ่ ัน่ สาธ ารณรฐั

ประชาชนจนี ทาง MARINA BAY SAN จงึจําเป็นตอ้ง งดการแสดงโชว ์Spectra light & Water Show 
เพือ่ความปลอดภยัของทกุคน และลดการแพรร่ะบาดของไวรสั ต ัง้แตว่นัที ่8 กุมภาพนัธ  ์2563 เป็นตน้ไป 
และยงัไมม่กีําหนดเปิดการแสดง 



 
 

พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟ ฟ้า หรือ TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น หาก
ท่านไมต่อ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเ ซ็นโตซ่า หัวหนา้ทัวรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเทีย่วแกท่า่นเชน่เดยีวกัน  

(คาํแนะนํา : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 

 
 



ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิด

บรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่ 49 เอเคอรใ์นเกาะ
เซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาว
ทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยัง ม ีคาสโิน เปิดบรกิาร ตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower (อตัร

คา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร)  
 

1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเล่นรถไฟ

เหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   
2. Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   
4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  
5. Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง สี เสยีง จรงิ ทา่น

จะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   

7. Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตล์ บรอดเวย์ ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศู นยร์วมแหง่ความ 
บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

  

 
  

หรอืเลอืซือ้บัตรเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์า ใน ชื่อ 
S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต  ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ต ้
น้ําเพลดิเพลนิเต็มทีก่ับบรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

  
อสิระมือ้อาหารกลางวนั และมือ้อาหารเย็น เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเลน่เครือ่งเลน่  

 
พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัเยีย่ไหช่งิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - นํา้ตกในรม่ THE RAIN VORTEX - สนามบนิชางฮ ี 
 ประเทศสงิคโปร ์- สนามบนิสุวรรณภูม ิ



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
นําท่านเดนิทางเขา้ วดัเยีย่ไหช่งิ  ถกูขนานนา มวา่เป็น The Love Temple ของสงิคโปร์  เป็นวัดจนีลัทธเิตา๋ที่

เกา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มอีายมุากถงึ 199 ปี อยูท่า่มกลางยา่นธรุกจิ แต่ เป็นวัดเล็กๆ คลา้ยศาลเจา้ทีม่คีวามเงยีบ
สงบ แม จ้ะมตีกึสงูลอ้มรอบ  หากตอ้งการขอพรเรื่ องความ รักก็ขอ ดา้ยแดง  จากเจา้หนา้ที ่โดยอธษิฐ านบอกชื่อ 
นามสกลุ และเรือ่งทีอ่ยากขอกับ เทพเจา้เยว่เ์หลา่ หรอืเทพแหง่ความรกั ทีเ่ป็นรปูป้ันองคเ์ล็กสดํีา  สงัเกตไดไ้ม่

ยากเพราะมดีา้ยแดงคลอ้งคอทา่นอยูม่ากมาย  ในวัดจะมธีปูเป็นกําๆ มัดเอาไว ้แตถ่า้ บอกวา่มาจากประเทศไทย
เจา้หนา้ทีจ่ะหยบิธปู 3 ดอกใหท้า่นไหว ้และปักทีก่ระถางธปูดา้นนอก 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิ ทางเข า้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถกูสรา้งขึน้ มาเมือ่ ไมน่านมานี้ ดว้ยทนุสรา้งกวา่ 53 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบ บเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง ดา้นในจะม ี 4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับ
ศาสนาพทุธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพร ะพทุธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ  เชญิทา่น
เดนิเทีย่วชมอ าคารบา้ นเรอืนของชา วจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลัก ษณ์ในยา่น  CHINA TOWN บันทึกภาพ

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน  ระหวา่งนําทา่นแวะชมสนิคา้ปลอดภาษี  
Duty Free ยา่นไชน่าทาวน์มสีนิคา้ราคาถกูมากมาย อาท ิน้ําหอม ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูขา้วมนัไกต่น้ตาํหรบั BOON TONG KEE 
 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์
กลอ้งถา่ยรปู กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปร์
ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จัดได ้วา่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  
 

 
 



(หมายเหต ุ: หวัหนา้ทวัรจ์ะทาํการนดัหมาย กรุณาตรงตอ่เวลาเพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณี

ทีท่า่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการเดนิทางนําคณะสว่นรวมเดนิทาง
สูส่นามบนิ และอาจจะทาํใหไ้มส่ามารถไปชม นํา้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

นําทา่นเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหมล่า่สดุทีต่ัง้อยูภ่ายในสนามบนิบนิชางงี  นํา้ตกจเีวล  หรอื THE RAIN VORTEX เป็น
น้ําตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุ ในโลกถงึ 130 ฟตุ ภายในยังสรา้งสวน จัดสรรค์และน้ําตกอนิดอร์อยา่ง The Rain Vortex  

ซึง่ถอืเป็นน้ําตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ํ้าหมนุเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน้ําในสระวา่ย
น้ําขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระเลยทเีดยีว  นอกจากน้ําตกอนิด อร์นี้แลว้  ยังมสีว่นของสวนที่ อยูใ่น
สถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุรม่รืน่และโมเดริน์ราว

กับอยูใ่นยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟตุ มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถชืน่ชมกับ
ไมใ้หญ่ทีอ่ยูใ่นสวนนัน้ไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง „เมอืงในสวน‟ นอกจากนี้ยังมรีา้นขายสนิค ้าและรา้นอาหาร

มากถงึ 280 รา้น ในพืน้ที ่10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยูเ่หนือพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยูใ่ตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย  
 

 
 
18.45 น.    นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ978  

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทาํการออกต ัว๋โดยสาร กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 8 ปี) 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ั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 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

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 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

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

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

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

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



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

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

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

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

 
** เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถ ามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื ทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่ งนอ้ย 21 วัน กรณี นักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทํากา รของทางบ รษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ นักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน การชําระเ งนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริ ง
จากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง

ทีพั่กฯลฯ 



3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ นักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแ จง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่   และอยา่งนอ้ย 10 วัน

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดี ทีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จ ากการที่ มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง ใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น แปลง รายการการเดนิทางตามคว ามเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเที่ ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุ บัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทข อสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอก สารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ ทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีั กษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กร รไกรตัดเ ล็บ มดีพ ก แหนบ  อปุกรณ์กฬีาฯ จะต ้ องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทกุชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูจับ

ปรับในอัตราทีส่งูมาก สําหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  
 


