
 
เดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนมกราคม – มถินุายน 2562 

  
06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.45  เหนิฟ้าสู่ สนามบนิชางฮ ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973 (บรกิาร
อาหารบนเครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารี

นา่เบยแ์ซน - ชมโชวน์ า้พุ Spectra Light & Water Show  



                 
13.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุา

ปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตาม
หลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain 
of Wealth อนัเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ 
แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน ้าแหง่ความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ ทีแ่หง่นีย้ังไดรั้บการบนัทกึว่าในกนิเนสบุค๊เมือ่
ปี 1998 เป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีง
เดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพ ุมคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของชวีติและ
ความมั่งคั่ง การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้า
ประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชือ่ “น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยอืน 
SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามอืแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแห่ง
โชคลาภและความโชคด ีหรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพทุีน่ีนั่น้มลีักษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพทุีน่ี่
จะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพุทีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึน้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ 
สัญลักษณ์ของการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มี
ลักษณะคลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยกัษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์  น าทกุทา่นชม การเ์ดน้ 
บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านได ้
ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดย
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super Tree คู่ทีม่คีวามสงู
เขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree 
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืน
หลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิี่ตน้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest 
(ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

 เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านชม  มารนีา่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักกว่า 2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมค่า
ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง 200 ม. บนสวน
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The 
Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัว
โรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับ
เกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์
แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกี และภตัตาคารมากมาย  
(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และ
หา้มเด็กอายุต า่กวา่ 21 ปีเขา้ การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  
และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 



 ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีทุ่กท่านสามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพ
ลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพ
ลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ 
สายน ้า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA 
BAY SAND  

 (การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ย
รถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน หาก
ท่านไม่ตอ้งการท่องเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวร์
จะใหค้ าแนะน าในการท่องเทีย่วแกท่่านเชน่เดยีวกัน  (ไม่
รวมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทาง
ไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร)  (ค าแนะน า : ควรพก
นามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการ
เดนิทางกลบัโรงแรม)  เกาะเซ็นโตซ่า หรอื เกาะมหา
สนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยงัตกเป็น
อาณานคิมของประเทศองักฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใชก้็
เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ใน
ต่อมาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานทีส่ าหรับท่องเทีย่ว
หลายที่ ที่สามารถน่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal Studio, 
Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และอื่นๆอีกมากมาย    ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ 
Universal Studio of Singapore (คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 1,850 บาท **หรอืราคา ณ ปจัจบุนั**) มี
ทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ใน
พืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง 
จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม 
Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟ
เหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ใน
ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิคดองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่  
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่น
จะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 
บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ   

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั  



 หรอืเลอืกเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าใน ชือ่ 
S.E.A. Aquarium จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงค์
ใตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปร์
เพือ่เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนีถ้กูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมา
นีด้ว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ 
แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชัน้ 4 เป็น พระบรมสารีรกิธาตุส่วนฟันของ
พระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชญิท่านเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์ใน
ยา่น CHINA TOWN บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั   

 
จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปสู ่ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แหง่นงึในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ชอ็ปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีม่ี
รวดลายสสีนั มากมาย มมีมุตา่ง ๆ  ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู รา้นแตล่ะรา้นก็จะออกแบบตกแตง่กนัอยา่งเต็มทืท่ัง้ภายใน
และภายนอก รวมถงึบอาคารบา้นเรือที่จะมรีูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตล์ชโินโปตุกรีส นักท่องเที่ยวทัง้ชาว
สงิคโปร ์และชาวไทยก็จะมาถา่ยภาพแถวนีก้นั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนขูา้วมนัไกช่ือ่ดงั 
จากนั้นใหท้่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ อิเล็กทรอนิกส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่
ทกุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหล่งชอ็ป
ป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   

 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรณุาตรงเวลา เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่า่นสมาชกิ
มาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทางน าคณะส่วนรวม เดนิทางสู่

สนามบนิ)  

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี- กรงุเทพฯ 
 



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

20.10   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************ 
โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ ออก 
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

18 – 20 มกราคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

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

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 

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

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

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 

19 – 21 เมษายน 2562 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 

03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 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 



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

25 – 27 พฤษภาคม 2562 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 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

14 - 16 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

21 – 23 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

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

28 – 30 มถินุายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
 

** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 2 ทา่นตอ่หอ้งเทา่น ัน้  ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี สามารถพกัได ้(โดยไมม่ ี

เตยีงเสรมิ) 

กรณีจองทวัรแ์บบไมเ่ป็นคูจ่ะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ ** 

  ** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่   

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดย

จะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ             คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าจ านวน 5,000 บาทภายใน 1 วนัหลังการจอง เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ



ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทกุชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูจับ
ปรับในอตัราทีส่งูมาก ส าหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  

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

 
 

 
 
 


