
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น ำ้พุแห่งควำมม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พำรค์ - กำรเ์ดน้ส ์บำย เดอะ เบย ์- มำรนี่ำเบยแ์ซน - ชม

โชวน์ ำ้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show (-/L/D)  
06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหกั้บทกุทา่น 

09.45  เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิชำงฮ ีโดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973  
เทีย่ง บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่เทีย่งบนเครือ่ง (1) 

 

 
 

13.15  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็น

เวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงสงิคโปร ์น าท่านชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึ่ง อุง้มือมีหา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้

เยี่ยมชม "น ำ้พุแห่งควำมม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปร์ที่
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นี้ตอ้งแวะมารับพลังน ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ ทีแ่หง่นี้ยังไดร้ับการบันทกึว่า

ในกนิเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชือ่เรื่องโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสียง
เดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุ่งออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งค่ัง การทีน่ ้า

พุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อัน

เป็นที่มาของชือ่ “น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแห่งนี้สามรอบโดยเอา
มอืแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่นัน้มลีักษณะทีแ่ตกต่าง

จากน ้าพุทีอ่ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ี่จะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพุทีอ่ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึน้ 
 



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พำรค์ สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพ
นาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลัีกษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารนิ่า เบยแ์ซนด ์

 



 

 

 
 
น าทุกท่านชม กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร ์ให ้

ทา่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super Tree คู่ที่มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มา

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome 
(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมค่าเขา้ชม Flower Dome 

และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่า่งต่างกันออกไป 
 

 



 

 

 
 
เย็น บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร (2) 

จากนัน้น าท่านชม  มำรนี่ำ เบยแ์ซนด ์ รสีอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสงิคโปร์  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,500 
หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ย

เรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์สกายพารค์นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 
และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ีความสงู 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 

ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารนี่า เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ในตัวอาคารอันโออ่่าอันหรูหราฝ่ังตรง

ขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า 

ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  
 



 

 

 
 
(หมำยเหต ุ: ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์และหำ้มเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

21 ปีเขำ้ กำรแตง่กำย สุภำพบรุษุหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สุภำพสตรใีสชุ่ดสุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 
 

และนอกจำกหำ้งแหง่นีจ้ะมสีนิคำ้แบนดเ์นมมำกมำยแลว้น ัน้ ยงัมขีนม

ของฝำกมำกมำยใหท้ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่ำงเพลนิเพลนิ และทีพ่ลำดไม่ได้
เลยน ั้น คือ  “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่ เป็ นขนมที่มี

ชือ่เสยีงอย่ำงมำกในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชำตคิอื รสหนงัปลำไข่
เค็ม รสมนัฝร ัง่ไข่เค็ม และมนัฝร ัง่รสชำตแิบบออรจินิลั ท่ำนใดทีม่ำสงิคโปร์

ไมค่วรพลำด  

 
 

 
 



 

 

 
 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, 

Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมววิ เมอร์ไลออ้น, สงิคโปร์ไฟลเออร์, ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อ่าวมารนี่าเบย ์
จากมุมมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์Spectra light & Water Show 

ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหกั้บนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการ
แสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารนิ่า ดา้นหนา้ของ 

MARINA BAY SAND (กำรแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำงหำ้ง)   

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควำเรยีม ตำมอธัยำศยั (B/-/-) 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน หากท่านไม่ตอ้งการ

ทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่่านเชน่เดยีวกัน 
 

 
 

(ไม่รวมค่ำเขำ้ เครือ่งเล่น หรอืโชวต์่ำงๆ และค่ำเดนิทำงไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิำร) (ค ำแนะน ำ : ควรพกนำมบตัร
ของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำงกลบัโรงแรม) 

 



 

 

 
 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่
ทีเ่มือ่กอ่นเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มีขนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้ีสถานที่ส าหรับท่องเทีย่วหลายที่ ที่สามารถน่ัง

รถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มตอ่ไปยังสถานทีท่่องเทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa 
Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ำบตัรเขำ้ชม ท่ำนละ 1,975 
บำท **หรอืรำคำ ณ ปัจจุบนั**) มทัีง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล 

สตูดโิอ  สงิคโปร ์ในพื้นที่ 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มีรสีอรท์ หอ้งพักกว่า 1,800 

หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม Crockford 
Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเล่นรถไฟเหาะตลีังการางคู่ที่สูงที่สุดใน
โลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง 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 สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  
  



 

 

 
  

หรอืเลอืกเทีย่วชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าใน ชือ่ S.E.A. Aquarium 

จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีกั่บบรรยากาศ ใต ้

ทะเลทีส่วยงาม  
 **อสิระมือ้อำหำรกลำงวนัและมือ้อำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว** 
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม วดัเจำ้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮำจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - สนำมบนิชวงก ี- กรงุเทพฯ (B/L/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 
น าท่านเดนิทางเขา้ สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแก่

ทกุทา่น  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถกูสรา้งขึน้มาเมือ่ไม่นานมานี้ดว้ยทนุสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดย

ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ทีช่ัน้ 4 

เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียั่งคงความเป็น
เอกลักษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน   



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปสู่ ฮำจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสงิคโปร์ ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ที่มีรวดลายสีสัน 

มากมาย มีมุมต่าง ๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทื่ทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึบอาคาร
บา้นเรอืที่จะมีรูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตุกรสี นักท่องเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปร ์และชาวไทยก็จะมาถ่ายภาพแถวนี้กัน ถอืว่า

เป็นจุดไฮไลทข์องสงิคโปร ์
 



 

 

 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร...พเิศษ เมนูขำ้วมนัไกต่น้ต ำหรบั BOON TONG KEE (5) 

จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป 

กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสงิคโปร์ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ 
BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดี

มากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  
 



 

 

 
 
 (หวัหนำ้ทวัรม์กีำรนดัหมำย กรุณำตรงเวลำ เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่ำ่นสมำชกิมำหลงัเวลำนดั

หมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะสว่นรวม เดนิทำงสูส่นำมบนิ)  
น าท่านเช็คอนิที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตัง้อยู่ภายในสนามบนิบนิชางงี น ำ้ตกจเีวล เป็นน ้าตกอนิดอร์ที่สูงที่สุดในโลกถงึ 130 ฟุต 

ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตกอนิดอรอ์ยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดย
ใชน้ ้าหมุนเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระว่ายน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระเลยทเีดยีว นอกจากน ้าตกอนิดอรน์ี้

แลว้ ยังมสีว่นของสวนทีอ่ยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลมอย่าง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุร่มรืน่

และโมเดริน์ราวกับอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟตุ มทีางเดนิตาข่ายใหส้ามารถชืน่ชมกับ
ไมใ้หญ่ที่อยู่ในสวนนัน้ไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยังมีรา้นขายสนิคา้และรา้นอาหารมากถงึ 280 

รา้น ในพืน้ที ่10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยูเ่หนือพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยูใ่ตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย 
 



 

 

 
 

18.45    น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่เทีย่งบนเครือ่ง (3) 

20.10   เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

**************************************** 
** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำร ออก ต ัว๋เนือ่งจำกสำย

กำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร ** 
 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำไมร่วมต ัว๋ 



 

 

 2-3 ทำ่น 

05 – 07 กรกฎำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

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

12 – 14 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

13 – 15 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

15 – 17 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

16 – 18 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

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

20 – 22 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

26 – 28 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

27 – 29 กรกฎำคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 

02 – 04 สงิหำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

03 – 05 สงิหำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

09 – 11 สงิหำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

10 – 12 สงิหำคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 

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

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

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

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

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

06 – 08 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

07 – 09 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

13 – 15 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

14 – 16 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

27 – 29 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

28 – 30 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

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

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

11 – 13 ตลุำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

12 – 14 ตลุำคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

05 – 07 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

06 – 08 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

07 – 09 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

13 – 15 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

14 – 16 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

20 – 22 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

21 – 23 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

27 – 29 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999 

28 – 30 ธนัวำคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

29 – 31 ธนัวำคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

 

** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นตอ่หอ้งอยำ่งจ ำกดั 
ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโรงแรม 

โดยทำงบรษิทัจะดแูลเรือ่งกำรเดนิทำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ-เอำ้ท ์ใหแ้กท่ำ่น 
ยกเวน้เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 8 ปีเทำ่น ัน้ ทีส่ำมำรถพกัหอ้ง 2 ทำ่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 

 

** รำคำเด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บำท**  
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทำ่น***  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่ำจะมกีำรสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักลำ่ว บรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเที่ยวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 

 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่
ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 

 

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์หมากฝรั่ง บหุรี ่ทุกชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูจับปรับในอัตราที่
สงูมาก ส าหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  

 

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


