
 

 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  

06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ SINGAPORE 
AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.45  เหนิฟ้าสู่ สนามบนิชางฮ ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973 (บรกิารอาหารบน
เครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

 

 
 
13.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาให ้

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลงั ทีอ่อกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้

เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์แห่งโชคลาภ

ของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลงัน ้าแหง่ความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ 
ทีแ่ห่งนี้ยังไดรั้บการบันทกึว่าในกนิเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน ้าพุทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชือ่เรื่องโชคลาภ 

ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุ่งออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืน
สญัลักษณ์ของชวีติและความมั่งคั่ง การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY 

โดยสายน ้าประหนึ่งความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ “น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครทีม่าเยือน 

SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแหง่นีส้ามรอบโดยเอามอืแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแห่งโชคลาภและ
ความโชคด ี หรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่นัน้มลีักษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพุทีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ี่จะไหลลงซึง่โดยปกติ

แลว้น ้าพุทีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึน้ 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณ์ของการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละคร
เอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนีา่เบยแ์ซน - 

ชมโชวน์ า้พ ุSpectra Light & Water Show (-/-/D) 



 

 
 
น าทกุทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์

ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super Tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มี

ไวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไม ้
ตอ้งการดงันี ้Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิ

ชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทีต่า่งตา่งกนัออกไป 
 

 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าท่านชม  มารนี่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 
2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรม

รูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวาง
กวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 

ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ใน

ตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญ

มากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  
 

 



 

(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มเด็กอายุ

ต ่ากวา่ 21 ปีเขา้ การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้
แตะ)  

 

 

และนอกจากหา้งแหง่นีจ้ะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้น ัน้ ยงัมขีนม

ของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเพลนิเพลนิ และทีพ่ลาดไม่ได้

เลยน ัน้คอื “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนมทีม่ ี
ชือ่เสยีงอยา่งมากในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไข่

เค็ม รสมนัฝร ัง่ไขเ่ค็ม และมนัฝร ัง่รสชาตแิบบออรจินิลั ทา่นใดทีม่าสงิคโปร์
ไมค่วรพลาด  

 
 

 

 

 
 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 

Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุทา่นสามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ 
อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพิลนไปกับโชว ์Spectra 

light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ดุอลงัการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์

Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE 



 

รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมี

กจิกรรมของทางหา้ง)   
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น หากทา่นไม่

ตอ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทวัรจ์ะใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่นเชน่เดยีวกนั 

(ไม่รวมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิาร) (ค าแนะน า : ควรพก
นามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 

 

 
 

เกาะเซ็นโตซ่า หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่ก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ 
ปืนใหญ่ทีเ่มือ่กอ่นเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานทีส่ าหรับทอ่งเทีย่ว

หลายที ่ทีส่ามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มต่อไปยังสถานทีท่่องเทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio, Images Of 
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 
ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 

1,850 บาท **หรอืราคา ณ ปจัจบุนั**) มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) 

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ 
หอ้งพักกว่า 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  
1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งู

ทีส่ดุในโลก   
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั (B/-/-) 



 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจ

ไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแห่งความ บันเทงิของจักรวาลอย่าง

แทจ้รงิ  
 

 
 

 
  

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

Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิ

เต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  
 **อสิระมือ้อาหารกลางวนัและมือ้อาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว** 
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่เป็นสริิ

มงคลแกท่กุทา่น  
จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรา้งขึน้มาเมื่อไม่นานมานี้ดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญ

สงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดยจุด

น่าสนใจอยู่ทีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืน

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี- กรุงเทพฯ (B/L/-) 

 



 

ของชาวจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึ

มากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั   

 
 
จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสู ่ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสงิคโปร์ ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีม่รีวดลาย

สสีัน มากมาย มมีุมต่าง ๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทืท่ัง้ภายในและภายนอก 
รวมถงึบอาคารบา้นเรือทีจ่ะมรีูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตุกรีส นักท่องเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปร์ และชาวไทยก็จะมา

ถา่ยภาพแถวนีก้นั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 
 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนูขา้วมนัไกช่ือ่ดงั 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร์ กลอ้ง
ถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชม

และซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ 

และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกี
มากมาย  

 

  
 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่า่นสมาชกิมาหลงั
เวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทางน าคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ)  

18.45    น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  
(บรกิารอาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

20.10   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ ออก ต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอบพระคณุทุก

ทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

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 
เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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

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

20 – 22 เมษายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

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

25 – 27 เมษายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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 
เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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 
เพิม่พเีรยีด 

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

13 – 15 มถิุนายน 2562 
เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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 

เพิม่พเีรยีด 

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

 

** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งอยา่งจ ากดั 
ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม 

โดยทางบรษิทัจะดแูลเรือ่งการเดนิทางและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 
ยกเวน้เด็กอายตุ า่กวา่ 8 ปีเทา่น ัน้ ทีส่ามารถพกัหอ้ง 2 ทา่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 

   

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 



 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับ

ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 
 

 
 

 



 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้ง

ใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทกุชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกจับปรับใน

อตัราทีส่งูมาก ส าหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  
 

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

 
 

 
 


