
 

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น ำ้พุแห่งควำมม่ังค่ัง - เมอร์ไลออน พำร์ค - กำร์เด้นส์ บำย เดอะ เบย์ - มำรีน่ำเบย์แซน 

- ชมโชว์น ำ้พุ Spectra Light & Water Show (-/-/D) 

06.30  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุทา่น 
09.45  เหินฟ้ำสู่ สนำมบินชำงฮี โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่  SQ973 (บริกำรอำหำรบน

เคร่ืองพร้อมเคร่ืองดื่ม) 
 

 
 
13.15  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลา

ให้เป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา)หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์ น าทา่นชม "ซันเทคซิตี"้ ตกึ 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้า
นิว้เรียงราย พร้อมทัง้เย่ียมชม "น ำ้พุแห่งควำมม่ังค่ัง" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์แห่งโชคลาภ
ของประเทศสิงคโปร์ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนีต้้องแวะมารับพลงัน า้แห่งความร ่ารวยเสมอไป ซึ่งน า้พ ุ
ณ ท่ีแห่งนีย้งัได้รับการบนัทึกว่าในกินเนสบุ๊คเม่ือปี 1998 เป็นน า้พุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ 
ซินแสฮวงจุ้ ยทัง้หลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตวัวงแหวนท่ีมีน า้พุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน า้พุ มีความหมายเป็น
เหมือนสญัลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน า้พุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกกัเก็บความมัง่คัง่ของตวัตกึ SUNTEC 
CITY โดยสายน า้ประหนึ่งความมั่งคัง่ท่ีไหลมารวมกัน อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “น า้พุแห่งความมัง่คัง่”กล่าวกันว่า ใครท่ีมา
เยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน า้พแุห่งนีส้ามรอบโดยเอามือแตะท่ีน า้พุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลงัน า้แห่งโชค
ลาภและความโชคดี หรือร ่ารวยตลอดปี อีกทัง้น า้พุท่ีน่ีนัน้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากน า้พท่ีุอ่ืนนัน่คือน า้พุท่ีน่ีจะไหลลงซึ่ง
โดยปกติแล้วน า้พุท่ีอ่ืนๆ มักจะมีทิศทางพุ่งขึน้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พำร์ค สัญลักษณ์ของการ
ทอ่งเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัเปลือกทเุรียน
ขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์, มารินา่ เบย์แซนด์ 



 

 

น าทุกท่านชม กำร์เด้น บำย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ
สิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์  และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดนิลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super Tree คูท่ี่มีความสงู
เข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสูงขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย
อุณหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยังมี
สวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะมีการจัดแสดงท่ีต่าง
ตา่งกนัออกไป 

เยน็ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร   
จากนัน้น าท่านชม  มำรีน่ำ เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพกักว่า 
2,500 ห้องโรงแรมยงัมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์สกายพาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวาง
กวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 
ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น   มีร้านอาหารท่ีหรูหรา The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่   ใน
ตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นกัท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญ
มากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยงัมีร้านค้าปลีก และภตัตาคารมากมาย  
(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ท่ำนที่จะเข้ำสถำนคำสิโน ต้องแสดงพำสปอร์ตและห้ำมเด็ก
อำยุต ่ำกว่ำ 21 ปีเข้ำ กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษห้ำมใส่กำงเกงขำสัน้ สุภำพสตรีใส่ชุดสุภำพ  และห้ำมสวม
รองเท้ำแตะ)  
และนอกจำกห้ำงแห่งนีจ้ะมีสินค้ำแบนด์เนมมำกมำยแล้วนัน้ ยังมีขนมของฝำกมำกมำยให้ทำนได้ช้อปป้ิงกัน
อย่ำงเพลินเพลิน และที่ พลำดไม่ได้เลยนั้นคือ “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่ เป็นขนมที่ มี
ช่ือเสียงอย่ำงมำกในสิงคโปร์ โดยจะมีทัง้หมด 3 รสชำติคือ รสหนังปลำไข่เค็ม รสมันฝร่ังไข่เค็ม และมันฝร่ัง
รสชำตแิบบออริจินัล ท่ำนใดที่มำสิงคโปร์ไม่ควรพลำด  
ส าหรับนักช้อปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงัๆ ได้มากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 
Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ 
อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทัง้เพลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra 

light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ 
Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE 



 

 

ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (กำรแสดงเร่ิม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมี
กิจกรรมของทำงห้ำง)   

พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

     
 
วันท่ี 2 อิสระเตม็วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควำเรียม ตำมอัธยำศัย (B/-/-) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
หลงัอาหารเช้าหวัหน้าทวัร์พาท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแตค่วามต้องการของท่าน หากท่านไม่
ต้องการทอ่งเท่ียว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หวัหน้าทวัร์จะให้ค าแนะน าในการทอ่งเท่ียวแก่ท่านเชน่เดียวกนั 
(ไม่รวมค่ำเข้ำ เคร่ืองเล่น หรือโชว์ต่ำงๆ และค่ำเดนิทำงไป-กลับ และไม่มีไกด์บริกำร)  
(ค ำแนะน ำ : ควรพกนำมบัตรของโรงแรมไปด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิทำงกลับโรงแรม) 
เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เม่ือครัง้ยงัตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ 
ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช้ก็เป็นจดัแสดงโชว์ท่ีน่ี คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึน้มาให้เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถกูจดัให้มีสถานท่ีส าหรับทอ่งเท่ียว
หลายท่ี ท่ีสามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเช่ือมต่อไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว อาทิเช่น Universal Studio, Images Of 
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต้น า้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ทา่นสามารถเลือกสนกุไปกบั ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ำบัตรเข้ำชม ท่ำนละ 1,850 

บำท **หรือรำคำ ณ ปัจจุบัน**) มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยนูิเวอร์
แซล สตดูิโอ  สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพกั
กว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี  คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ท่ี
โรงแรม Crockford Tower  
1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคู่
ท่ีสงูท่ีสดุในโลก 



 

 

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่ 
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัว์ตา่งๆ เสมือนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง 
Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี 
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทา่นจะต่ืนเต้น
ประทบัใจไมรู้่ลืม 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี 
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศนูย์รวมแหง่ความ บนัเทิงของ
จกัรวาลอยา่งแท้จริง 
หรือเลือกเท่ียวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ใน ช่ือ S.E.A. 
Aquarium จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้เพลิดเพลิน
เตม็ท่ีกบับรรยากาศ ใต้ทะเลท่ีสวยงาม  

 **อิสระม้ืออาหารกลางวันและม้ืออาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว** 
พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

     
 
วันท่ี 3 วัดเจ้ำแม่กวนอิม - วัดพระเขีย้วแก้ว - ฮำจิเลน - ช้อปป้ิงออร์ชำร์ด - สนำมบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้า สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ท่ี วดัเก่าแก่ และศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนสิงคโปร์เพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่ทกุทา่น  
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขีย้วแก้ว วดันีถู้กสร้างขึน้มาเม่ือไม่นานมานีด้้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เก่ียวกบัศาสนาพทุธ โดย
จุดน่าสนใจอยู่ท่ีชัน้ 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิญท่านเดินเท่ียวชมอาคาร
บ้านเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพร้อมมีของ
ฝากท่ีระลกึมากมายให้เลือกซือ้หากนั   



 

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสู่ ฮำจิเลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสิงคโปร์ ซึ่งเต็มไปด้วย ช็อปร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีมีรวดลาย
สีสนั มากมาย มีมุมต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ร้านแต่ละร้านก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มท่ืทัง้ภายในและภายนอก 
รวมถึงบอาคารบ้านเรือท่ีจะมีรูปทรงคล้าย ๆ ปีนงั สไตล์ชิโนโปตุกรีส นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวสิงคโปร์ และชาวไทยก็จะมา
ถ่ายภาพแถวนีก้นั ถือวา่เป็นจดุไฮไลท์ของสิงคโปร์ 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร...พเิศษ เมนูข้ำวมันไก่ช่ือดัง 
จากนัน้ให้ท่านอิสระกบัการช้อปปิง้เดินเลือกชมสินค้าทนัสมยัท่ีถกูใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิง้ ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดินชม
และซือ้สินค้า BRAND NAME ย่ีห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้ระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 
ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆ
อีกมากมาย  
 (หัวหน้ำทัวร์มีกำรนัดหมำย กรุณำตรงเวลำ เพื่อประโยชน์ของสมำชิกส่วนรวม ในกรณีที่ ท่ำนสมำชิกมำหลัง
เวลำนัดหมำย หัวหน้ำทัวร์จะใช้วิจำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะส่วนรวม เดนิทำงสู่สนำมบิน)  

18.45    น าทา่นเหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินท่ี SQ978  
(บริกำรอำหำรบนเคร่ืองพร้อมเคร่ืองดื่ม) 

20.10   เดนิทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทบัใจ 

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

** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 
ออก ตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ** 
 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

04 – 06 เมษำยน 2562 
เพิ่มพีเรียด 

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

05 – 07 เมษำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
06 – 08 เมษำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
11 – 13 เมษำยน 2562 

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

12 – 14 เมษำยน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 
13 – 15 เมษำยน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 
14 – 16 เมษำยน 2562 17,999 16,999 4,500 12,999 
18 – 20 เมษำยน 2562 

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

19 – 21 เมษำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
20 – 22 เมษำยน 2562 

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

25 – 27 เมษำยน 2562 
เพิ่มพีเรียด 

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

26 – 28 เมษำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
27 – 29 เมษำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
02 – 04 พฤษภำคม 2562 

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

03 – 05 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
04 – 06 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
09 – 11 พฤษภำคม 2562 

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

10 – 12 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
11 – 13 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
17 – 19 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 



 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

18 – 20 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
23 – 25 พฤษภำคม 2562 

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

24 – 26 พฤษภำคม 2562  12,999 11,999 3,500 8,999 
25 – 27 พฤษภำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 

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

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
01 – 03 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
06 – 08 มิถุนำยน 2562 

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

13 – 15 มิถุนำยน 2562 
เพิ่มพีเรียด 

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

14 - 16 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
15 – 17 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
21 – 23 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
22 – 24 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
27 – 29 มิถุนำยน 2562 

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

28 – 30 มิถุนำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 

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

 
** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่ำนต่อห้องอย่ำงจ ำกัด 

ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่ำนเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโรงแรม 
โดยทำงบริษัทจะดูแลเร่ืองกำรเดนิทำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินให้แก่ท่ำน 
ยกเว้นเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 8 ปีเท่ำนัน้ ที่สำมำรถพักห้อง 2 ท่ำนกับผู้ใหญ่แบบไม่เสริมได้** 

   



 

 

** รำคำเดก็อำยุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท**  
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

และหัวหน้ำทัวร์ท่ำนละ  40 SGD /ทริป/ต่อท่ำน***  
โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อำจะมีกำรสลับปรับเปล่ียน 

ขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลัก 
กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดังกล่ำว บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการพกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ              คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 
คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 40 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพ่ือส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
 



 

 

 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดนิทำง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชี
ธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จา่ยท่ีได้จา่ย
จริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจอง
ท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   
4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถึ่ง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ี มีนกัท่องเท่ียว
ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวส่วนใหญ่
เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน 
คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  
2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  
3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ ท่ีฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบจะ
ถกูจบัปรับในอตัราท่ีสงูมาก ส าหรับ บหุร่ี สามารถไปซือ้ท่ีร้านค้าสะดวกซือ้บนเกาะสิงคโปร์ได้   
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