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ไฮไลท์ของโปรแกรม  

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ดอนเมือง- ชางก-ีดอนเมือง ฟรีน า้หนักกระเป๋าไป - กลบั 20 กโิลกรัม (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

 โรงแรมทีพ่กั 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่ง สนามบิน - โรงแรม -สนามบิน 

 พเิศษ!!! CITY TOUR 1 วนัเต็ม  

 พเิศษ!!! ลิม้รส ข้าวมันไก่ไหหล าร้าน BOON TONG KEE  
 

ก าหนดการเดินทาง  
 

เดือน มิถุนายน  
08-10 / 17-19 / 19-21 / 20-22 / 22-24 / 24-26 / 26-28 /  
27-29 มิถุนายน / 29 – 1 กรกฎาคม 58 

ราคา  9,888.- 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ถ่ายรูปคู่กบั MERLION – น า้พแุห่งความมัง่คัง่ - GARDEN BY THE BAY- มา
รีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT 
 

06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก       (-/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)       
สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

08.25 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW202 
11.50 น.  ถึงสนามบินชางก ี(CHANGI AIRPORT) ประเทศสิงคโปร์ 
 (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่าน ชมเมอืงสิงคโปร์ เดินทางสู่ ถนนอลซิาเบธวอล์ค จุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ น าท่านสู่ เมอร์ไลออน
พาร์ค (Merlion Park) สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันน้ีมีลกัษณะหัวเป็นสิงโตตวัเป็นปลาสร้างข้ึน
โดย LIM NANG SENG ช่างแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงของสิงคโปร์โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครเอสพนาเนด สวยงาม
แปลกตา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษพ์ร้อมช่ืนชมบรรยากาศร่ืนรมยข์องอ่าวมารีน่าอนัเล่ืองช่ือ 
จากนั้นเดินทางสู่ SUNTEC CITY สร้างข้ึนตามหลกัความเช่ือฮวงจุย้ของจีน โดยกลุ่มนกัลงทุนจากฮ่องกง   มา
จากค าในภาษาจีน แปลว่า ความส าเร็จช้ินใหม่ ประกอบไปดว้ยอาคารทั้งหมด 5 ตึก ตรงกลาง จะมีวงแหวนอยู่วง
หน่ึง เรียกว่า วงแหวน น ้าพุแห่งความมั่นคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เป็นน ้าพุท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก 
น าท่านสู่ GARDEN BY THE BAY (THE LASTEST ICON OF SINGAPORE) โอเอซิสแห่งใหม่ของเมือง 
ด าเนินการก่อสร้างโดย SINGAPORE NATIONAL PARK ท่ีตอ้งการรณรงคเ์พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเป็นแหล่งให้
ความรู้ทางดา้นพฤกษาศาสตร์แก่ประชาชน  มีตน้ไมย้กัษน้ี์ มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า SUPER TREES ส่วน
ทางเดินชมสวนดา้นบนเรียกวา่ OCBC SKYWALK  ส าหรับใหผู้ท่ี้มาเยี่ยมชมสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงได้
อีกดว้ย  ดา้นล่างจะมีการจดัสวนเพ่ิมเติมตามแต่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนหินของจีน อินเดีย มาเลเซีย ส่วน
โดมหลกัๆ ให้เขา้ชมคือ FLOWER DOME พืชจากทุกภูมิภาคทัว่โลก ส่วนอีกโดมคือ CLOUD FOREST เป็น
โดมพืชเมืองร้อน (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 SGD หรือประมาณ 730 บาท) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม "มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ย
หอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าข้ึน 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนดส์กาย 
พาร์คน้ีถือวา่เป็น สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้า
ท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มี
ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี "มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน" ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้
อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย 
(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่า
กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับ
นกัชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 
Prada, Burberry, Cartier 
จากนั้นใหท่้านชมโชว ์WONDER FULL LIGHT คือการแสดง LIGHT AND WATER SHOW การแสดงแสง 
และสายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY 
SAND (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมทางหา้ง) 
 พกัที่โรงแรม MARRISON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่อง อสิระช้อปป้ิง หรือเลอืกซ้ือ UNIVERSAL STUDIO                                                                       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร                 (อาหารเช้า/ -/ -)       
หลงัรับประทานอาหารเชา้ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบริการ)  
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวช้อปป้ิง ที่น่าสนใจ 

 ถนน ORCHARD สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ี
เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์
ชาร์ดจดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย 
สองฝ่ังถนน อาทิ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 Little India ย่านชุมชนของคนอินเดีย สัมผสัแรกของท่ีน่ี ก็คือกล่ินเคร่ืองเทศท่ีฉุนอบอวนไปทัว่บริเวณ จาก
บรรดาร้านขายเคร่ืองเทศ และ ร้านอาหารแขกท่ีตั้งเรียงรายอยู่ริมถนน รวมถึงสีสันของเหล่าบรรดาดอกไม้
พวงมาลยัหลากสีท่ีท าจากดอกมะลิ ดาวเรือง กลว้ยไม ้และ ดอกกุหลาบ นอกจากนั้นยงัจะไดเ้ห็นบรรยากาศความ
เป็นอยู่ของชาวอินเดียแบบดั้งเดิม ท่ีมีทั้งรถเข็นขายถัว่ตม้ หนงัสือพิมพ ์ร้านขายของช า ในระหว่างเดินอยู่ในย่าน 
Little India เราจะไดย้ินเสียงแตรรถ เสียงกร่ิงจกัรยาน ตลอดเวลา ท าให้มีความรู้สึกเหมือนว่าก าลงัเดินอยู่ใน
ประเทศอินเดียจริงๆ สถานท่ีน่าสนใจในบริเวณ Little India นอกเหนือจากการเดินชมบรรยากาศต่างๆ ดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในข้างต้น ยงัมีสถานท่ีส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเยี่ยมชม คือ Little India Arcade ซ่ึงเป็น
หา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของอินเดียลว้นๆ , Dunlop Street , มสัยิดอบัดุล กฟัเฟอร์ และ วดัศรีวิรามกาลีอมัมาน (Sri 
Veeramakaliamman Temple) เป็นวดัฮินดูท่ีสร้างถวายเจา้แม่กาลี และจะถือว่าคุณไม่ไดม้าถึงย่าน Little India 
อย่างแทจ้ริงถา้ไม่ไดแ้วะเป็นยงัสถานท่ีส าคญั 2 แห่งคือ Tekka Centre และ Mustafa Centre  Tekka Centre ซ่ึง
ตั้งอยู่บนถนน Buffalo Road หรือท่ีคนในละแวกนั้นรู้จกักนัในช่ือของ KK Market เป็นตลาดน ้าท่ีคึกคกั มีสินคา้
จ าพวกพืชผกัผลไมส้ด ปลา เน้ือ เคร่ืองปรุง และดอกไมน้ ามาจ าหน่ายมากมาย หากอยากไดข้องท่ีระลึกช้ินเลก็ๆ 
ลองแวะไปชมตามร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากทองเหลืองหรือเลือกสักร้านจากร้านอ่ืนท่ีเรียงรายกนัอยู่ในย่าน
ดงักล่าว  
เม่ือคุณเดินไปจนสุดถนน Serangoon Road ใน Serangoon plaza คุณจะพบกบั Mustafa Center ศูนยก์ารคา้ 
หา้งสรรพสินคา้ และแหล่งรวมสินคา้ท่ีน่าสนใจมากมาย ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยรูปลกัษณ์การตกแต่งภายนอก
ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ท่ีน่ีคุณจะไดพ้บกบัสินคา้ทุกชนิดท่ีคุณตอ้งการในราคาท่ีถกูท่ีสุดในสิงคโปร์ 

 หรือเลอืกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life 
Park (ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD) จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็น
อุโมงค์ใตน้ ้ า สามารถบรรจุน ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ ้ ากว่า 
100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

 หรือเลือกซ้ือ SINGAPORE FLYER ตั้งอยู่ท่ีอ่าว มาริน่า เบย์  (Marina Bay) บนชั้นท่ีสามของห้างรีเทล 
เทอร์มินอล (RETAIL TERMINAL) บน SINGAPORE FLYER คุณจะไดช้มทศันียภาพจากจุดท่ีสูงถึง 165 เมตร 
จากพ้ืนดิน ให้คุณได้สัมผสักับความยิ่งใหญ่ของ FLYER ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก วงลอ้ท่ีมีความสูงถึง 
ทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรามาวิวของสิงคโปร์ ในมุมมองแบบ 360 องศา 
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 หรือเลอืกซ้ือ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สิงคโปร์ (UNIVERSAL STUDIO) (ราคาผู้ใหญ่ 1,790 บาท / ราคาเดก็ 1,390 
ยาท) เพลิดเพลินกบัส่วนสนุก แห่งใหม่ของโลก ท่ีสร้างจากจินตนาการ สถานท่ี และ ตวัละคร ตามแบบฉบบัของ
โลกภาพยนต ์ฮอลลีวูด๊  
ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ย เคร่ืองเล่น 24 ชนิด จากพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 7 โซน  
1. NEW YORK  เร่ิมตน้ความสนุกดา้ยการเดินเขา้สู่ถนนสายคลาสสิค ท่ีตกแต่งดว้ย และจ าลองเอา 
บรรยากาศ สถาปัตยกรรม ตึก บา้นรือน รถ และร้านคา้ต่าง ในยคุเก่าของเมืองนิวยอร์ค  
ชมการแสดง SPECIAL EFFECT ท่ีสร้างโดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก STEVEN SPIELBERG 
2. SCI-FI CITY (โซนวิทยาศาสตร์และโลกแห่งอนาคต)  
โซนท่ีมีการตกแต่งแบบ ล ้าสมยั พร้อมเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต 

 BATTLESTAR GALACTICA เคร่ืองเล่น รถไฟเหาะตีลงักา รางคู่ ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (42.5 เมตร)  
ว่ิงบนความเร็ว 90 กม/ชัว่โมง จากหนงัดงั BATTLESTAR     

 ACCELERATOR  เคร่ืองเล่นส าหรับคนท่ีรักการหมุน ท่ีนัง่จะเป็นวงกลม คลา้ยถว้ยกาแฟขนาดใหญ่ 
และหมุนดว้ยความเร็ว 

 TRANSFORMERS THE RIDE  เคร่ืองเล่น SIMULATOR ท่ีจะพาเราผา่นฉาก มนัส์ ๆ ในหนงั เหมือน
อยูใ่นเหตุการณ์ในหนงัจริงๆ สร้างโดยทีมงานท่ีสร้างหนงัเร่ือง TRANSFORMERS ใครท่ีช่ืนชอบไม่
ควรพลาด 

3. ANCIENT EGYPT (โซน เปิดต านานแห่งอียิปตโ์บราณ) 
 REVENGE OF THE MUMMY  รถไฟเหาะความเร็วสูง (90 กม/ชม) คน้หาสมบติัแห่งฟาโรห์และ

ปริศนาแห่งมมัม่ี  
 TREASURE HUNTERS นัง่รถจ๊ิป ตลุยไปในทะเลทรายอียิปตโ์บราณ คน้หาขมุทรัพย ์

4. THE LOST WORLDโลกลา้นปีท่ีสูญหาย ดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยไดโนเสาร์พนัธ์ุต่างๆ ท่ีสาบสูญ  
JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ล่องแก่ง   ผจญภยัในดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยไดโนเสาร์ ผา่นเร่ืองราว
ของหนงัเร่ือง JURASSIC PARK ทั้งหอ้ง LAB และโรงงานท่ีถกูท าลาย จากไดโนเสาร์ บางทีคุณอาจตอ้งพุ่งตวัลง
มาสู่สายน ้าเบ้ืองล่างเพ่ือหลบหนี เจา้ที-เร็กซ์ ตวัร้าย  

 CANOPY FLYER ส ารวจ THE LOST WORLD ในมุมสูง ดว้ยเคร่ืองเล่นแบบกระเชา้หอ้ยขา ความเร็ว
สูง ท่ีจะว่ิงฉวดัเฉวียน อยูบ่นรางดา้นบนรอบๆ 

 DINO SOARIN เคร่ืองเล่นคลา้ยมา้หมุนแต่ท่ีนัง่จะเป็นตวัไดโนเสาร์  
WATER WORLD ต่ืนเตน้กบัการแสดงโชว ์ของสตั้นท ์ในแบบฉบบัของ Water World  

5. FAR AWAY CASTLE ดินแดนแห่งเทพนิยาย   
 SHERK 4-D ADVENTURE ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบั ฮีโร่ ตวัเขียว เชรค และเจา้หญิงฟิโอน่า ในแบบฉบบั

ของหนงั 4 มิติท่ีคุณจะตอ้งต่ืนเตน้ และ ประทบัใจ 
6. MADAGASCAR มาดาร์กสัการ์ ป่วนป่าแอฟริกา 

 MADAGASCAR A CREATE AVENTUREล่องเรือ ผา่นดินแดนแห่งสีสรร และการ์ตูนผจญภยัผา่น
เร่ืองราวต่างๆ  เสมือนไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตการ์ตูนมาดากสัการ์  
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 KING JULIEN’S BEACH PARTY GO ROUND มา้หมุน ท่ีน าโดย KING JULIEN และ ตวั
ละครเด่นๆ จากหนงั MADAGASCAR  
7. HOLLYWOOD โรงละคร ในสไตล ์BROADWAY สมัผสักบั เหล่าคนดงั และมีช่ือเสียง ท่ีจะมาปรากฏตวัเรา
ไดถ่้ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก อยา่งเป็นกนัเอง  
 

***(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น และช้อปป้ิง)*** 
พกัที่โรงแรม MARRISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม สิงคโปร์ – ไชน่าทาวน์ –พระเขีย้วแก้ว - สนามบินชางก ี- กรุงเทพฯ                                                                                                            
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร                                                                                         (อาหารเช้า/ -/ -)       

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่าน ไชน่าทาวน์ ศูนยร์วมทางวฒันธรรมของผูอ้พยพชาวจีนในสิงคโปร์ สิงคโปร์มี
ประชากรท่ีเป็นคนจีนอยู่อาศยักว่า 70% ของประชากรทงัหมด อาจเรียกว่า เป็นประเทศของคนจีน เชิญชมความ
งามของอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไดใ้นย่านน้ี มรดกทางวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชุมชนชาวจีน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั มีร้านคา้มากมาย เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก จ าหน่ายทั้งป้ายอกัษรลายมือพู่กนัจีน 
สมุนไพรและรังนกในร้านยาจีน น าท่านสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว และ พุทธพิพิธภัณฑ์ (THE BUDDHA TOOTH 
RELIC & MUSEUM ) เป็นวดัในพุทธศาสนา ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  (สร้างดว้ยเงินทุนราว 53 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั เป็นท่ีประดิษฐาน พระเขียวแกว้ (พระสารีริกธาตุ 
ช้ินส่วนฟัน) แห่งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไวใ้หช้าวพุทธศานิกชนไดบู้ชากราบไหวเ้พ่ือเป็นศิริมงคลกบั
ชีวิต อีกทั้งยงัมีพิพิธภณัฑส์ าคญัทางพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพวาด งานแกะสลกั หอ้งสมุดท่ีรวบรวม
พระธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปโบราณ ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง วดัพระเข้ียวแก้วแห่งน้ีเป็นวดัให้
ความส าคญักบัพระไมตรี ซ่ึงหมายถึง 'ความเห็นอกเห็นใจ 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี

13.25 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมอืง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW201 
16.50 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบินดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

***หมายเหตุ กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป และไม่มีหัวหน้าทัวร์*** 
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*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
 

อตัราค่าบริการ 
เดินทางวนัที ่ 
08-10 / 17-19 / 19-21 / 20-22 / 22-24 / 24-26 / 26-28 /  
27-29 มิถุนายน / 29 – 1 กรกฎาคม 58 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 9,888.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  4,900.- 

 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
2. ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
3. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
5. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
6. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
8. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / ท่านละ 1 ใบ 
9. ค่าหวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอด 

10. รายการในต่างประเทศ 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติ 
สูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวร 
ส้ินเชิง1,000,000บาท 

-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แลว้จ่าย
เพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 10 สิงคโปร์ดอลล่า 
ต่อทริป ต่อ 1 ท่าน (ไกด์ 6 SGD/คนขับ 4 SGD) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน
ต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้
ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็น
ผูช้  าระดว้ยตนเอง) 
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เงื่อนไขการให้บริการ   
1.ควรจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาทส่วนท่ีเหลือช าระก่อน การเดินทาง 21 วนั   

2.การยกเลกิ  
1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
1.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่  14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 

3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ 
   เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
   หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
4.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข 
    ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 


