
 
 
 
 

 
 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - น า้พุแห่งความม่ังค่ัง - เมอร์ไลออน 

พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น า้พุแสงสีเสียง Spectra Light & 
Water Show  

 
06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K 

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก และแนะน า

การเดนิทาง 
 



09.45 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบนิท่ี SQ973  
            ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
13.15 น.  เดนิทางถึง สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธี

การตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองสิงคโปร์  

จากนัน้น าท่านชม "ซันเทคซิตี"้ ตกึ 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้ งมือมีห้านิว้เรียงราย 
พร้อมทัง้เย่ียมชม "น า้พุแห่งความม่ังค่ัง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์แห่งโชค
ลาภของประเทศสิงคโปร์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แหง่นีต้้องแวะมารับพลงัน า้แหง่ความร ่ารวย
เสมอไป ซึง่น า้พ ุณ ท่ีแห่งนีย้งัได้รับการบนัทึกว่าในกินเนสบุ๊คเม่ือปี 1998 เป็นน า้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก ในแง่
ของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ ซินแสฮวงจุ้ยทัง้หลายบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เจ้าตวัวงแหวนท่ีมีน า้พุ่งออกมา
เข้าสู่ใจกลางน า้พุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน า้พุ่งเข้าตรงกลาง
ด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน า้ประหนึ่งความมั่งคั่งท่ีไหลมา
รวมกนั อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “น า้พแุห่งความมัง่คัง่”กลา่วกนัว่า ใครท่ีมาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดิน
รอบน า้พุแห่งนีส้ามรอบโดยเอามือแตะท่ีน า้พุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน า้แห่งโชคลาภและความโชคดี  
หรือร ่ารวยตลอดปี อีกทัง้น า้พท่ีุน่ีนัน้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากน า้พท่ีุอ่ืนนัน่คือน า้พุท่ีน่ีจะไหลลงซึ่งโดยปกติ
แล้วน า้พท่ีุอ่ืนๆ มกัจะมีทิศทางพุ่งขึน้ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคูก่บั เมอร์ไลออน พาร์ค สญัลกัษณ์ของการ
ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบั
เปลือกทเุรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์ มารินา่ เบย์แซนด์ 

จากนัน้น าท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (GARDEN BY THE BAY) ให้ท่านได้ชมการจดัสวนท่ีใหญ่
ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์  และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอย
ฟ้าเช่ือมต่อกับ Super Tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงขึ น้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ และยงัมีโซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการดงันี ้
Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้
เดินชม (อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะมี
การจดัแสดงท่ีตา่งตา่งกนัออกไป 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพกักว่า 2,500 
ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ ท่ี  57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์สกายพาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่
ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวนได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา The Sky 
on 57 และยงัมี “มารีนา่ เบย์แซนด์ คาสิโน” ท่ีตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่่าอนัหรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม 
จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์



หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ 
แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยงัมีร้านค้าปลีก และภตัตาคารมากมาย 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ต 
และห้ามเด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีเข้าด้านใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สุภาพสตรี
ใส่ชุดสุภาพ   และห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

 

และนอกจากห้างแห่งนีจ้ะมีสินค้าแบนด์เนมมากมายแล้วนัน้ ยังมีขนมของฝากมากมายให้
ทานได้ช้อปป้ิงกันอย่างเพลินเพลิน และที่พลาดไม่ได้เลยนัน้คือ “IRVINS SKIN FISH & POTATO 
CHIPS” ที่เป็นขนมที่มีช่ือเสียงอย่างมากในสิงคโปร์ โดยจะมีทัง้หมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลาไข่
เค็ม รสมันฝร่ังไข่เค็ม และมันฝร่ังรสชาตแิบบออริจินัล ท่านใดที่มาสิงคโปร์ไม่ควรพลาด  
ส าหรับนักช้อปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทกุท่านสามารถชมวิวเมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ไฟลเออร์ ตึก
แอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
พร้อมทัง้เพลิดเพลินไปกบัโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สดุอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ 
สายน า้ ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ 
MARINA BAY SAND (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทาง
ห้าง)   

พักที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันท่ีสอง อิสระเตม็วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเช้าหวัหน้าทวัร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแตค่วามต้องการของท่าน 
หากท่านไม่ต้องการท่องเท่ียว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้ค าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน
เชน่เดียวกนั (ค าแนะน า : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับ
โรงแรม) 
ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน 
เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49 เอเคอร์
ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพกักวา่ 1,800 ห้อง จากโรงแรม
ระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ ท่ีโรงแรม 
Crockford Tower (อัตรค่าบริการนี ้ไม่รวมค่าเข้า เคร่ืองเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่าเดินทางไป -
กลับ และไม่มีไกด์บริการ)  
 

1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟ
เหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก   
2. Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  



3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ใน
ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar   
4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี   
5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี  เสียง จริง 
ทา่นจะตื่นเต้นประทบัใจไมรู้่ลืม  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี   
7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 
บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแท้จริง  

หรือเลือซือ้บตัรเท่ียวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสดุในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ใน 
ช่ือ S.E.A. Aquarium จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็น
อโุมงค์ใต้น า้เพลิดเพลินเตม็ท่ีกบับรรยากาศ ใต้ทะเลท่ีสวยงาม  
อิสระมือ้อาหารกลางวัน และมือ้อาหารเยน็ เพื่อความเพลิดเพลินในการเล่นเคร่ืองเล่น  

พักที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม วัดเยี่ ยไห่ชิง - วัดพระเขีย้วแก้ว - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - น ้าตกในร่ม THE RAIN VORTEX - 

สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเข้า วัดเยี่ยไห่ชิง ถกูขนานนามวา่เป็น The Love Temple ของสิงคโปร์ เป็นวดัจีนลทัธิเตา๋ท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในสิงคโปร์ มีอายมุากถึง 199 ปี อยู่ทา่มกลางยา่นธุรกิจ แตเ่ป็นวดัเล็กๆ คล้ายศาลเจ้าท่ีมีความ
เงียบสงบ แม้จะมีตึกสูงล้อมรอบ หากต้องการขอพรเร่ืองความรักก็ขอ ด้ายแดง จากเจ้าหน้าท่ี โดย
อธิษฐานบอกช่ือ นามสกลุ และเร่ืองท่ีอยากขอกบั เทพเจ้าเย่ว์เหล่า หรือเทพแห่งความรัก ท่ีเป็นรูปปัน้
องค์เล็กสีด า สงัเกตได้ไม่ยากเพราะมีด้ายแดงคล้องคอท่านอยู่มากมาย ในวดัจะมีธูปเป็นก าๆ มดัเอาไว้ แต่
ถ้าบอกวา่มาจากประเทศไทยเจ้าหน้าท่ีจะหยิบธูป 3 ดอกให้ท่านไหว้ และปักท่ีกระถางธูปด้านนอกจากนัน้
น าท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขีย้วแก้ว วัดนีถู้กสร้างขึน้มาเม่ือไม่นานมานีด้้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชัน้ แบ่งเป็นโซนต่างๆ 
เก่ียวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชัน้ 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้
สักการะ เชิญท่านเดินเท่ียวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน  CHINA 
TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพร้อมมีของฝากท่ีระลึกมากมายให้เลือกซือ้หากัน  ระหว่างน า
ทา่นแวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free ยา่นไชน่าทาวน์มีสินค้าราคาถกูมากมาย อาทิ น า้หอม ของท่ีระลึก 
เป็นต้น 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูข้าวมันไก่ต้นต าหรับ BOON TONG KEE 
จากนัน้ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิง้เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยท่ีถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิง้ ORCHARD ROAD ถนนท่ี
ทกุๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดนิชมและซือ้สินค้า BRAND NAME ย่ีห้อตา่งๆถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช็
อปปิง้ระดบัโลก เพราะว่ามีศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิ
เชน่ ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  



(หมายเหตุ : หัวหน้าทัวร์จะท าการนัดหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม 
ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางน าคณะ
ส่วนรวมเดินทางสู่สนามบิน และอาจจะท าให้ไม่สามารถไปชม น า้ตกจีเวล หรือ THE RAIN 
VORTEX ได้ทัน)  
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่ลา่สดุท่ีตัง้อยู่ภายในสนามบินบินชางงี น า้ตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX 

เป็นน า้ตกอินดอร์ท่ีสงูท่ีสดุในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยงัสร้างสวนจดัสรรค์และน า้ตกอินดอร์อยา่ง The Rain 
Vortex  ซึ่งถือเป็นน า้ตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น า้หมุนเวียน 50 ,000 ลิตร หรือ
ประมาณน า้ในสระวา่ยน า้ขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากน า้ตกอินดอร์นีแ้ล้ว ยงัมี
สว่นของสวนท่ีอยูใ่นสถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ท่ีเต็มไปด้วยสวนดอกไม้และพนัธุ์ไม้นานา
ชนิดสดุร่มร่ืนและโมเดร์ินราวกบัอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 164 ฟุต มี
ทางเดินตาข่ายให้สามารถช่ืนชมกับไม้ใหญ่ท่ีอยู่ในสวนนัน้ได้ภายใต้การออกแบบให้เป็นดัง่ ‘เมืองในสวน’ 
นอกจากนีย้งัมีร้านขายสินค้าและร้านอาหารมากถึง 280 ร้าน ในพืน้ท่ี 10 ชัน้ โดยมี 5 ชัน้ท่ีอยู่เหนือพืน้ดิน 
และอีก 5 ชัน้อยูใ่ต้พืน้ดนิอีกด้วย  

18.45 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี SQ978  
                ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

20.10 น.  เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 
 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เคร่ืองบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 

 
อัตราค่าบริการ 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 8 ปี) 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว 

04 - 06 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

15,999 14,999 4,000 13,999 

10 - 12 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

15,999 14,999 4,000 13,999 

11 - 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

16,999 15,999 4,000 14,999 



12 - 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

13 - 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

14 - 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

15,999 14,999 4,000 13,999 

17 - 19 มษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

18 - 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

23 - 25 เมษายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

24 - 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

25 - 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 

30 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

01 - 03 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

02 - 04 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

03 - 05 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

08 - 10 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

09 - 11 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

15 - 17 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 - 18 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 - 19 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

29 - 31 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

05 - 07 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 - 08 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 - 14 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 - 15 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 - 21 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 - 22 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

26 - 28 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 - 29 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

 
** เดก็ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (INFANT) ณ วันเดนิทางกลับ ราคา 3,900 บาท**  



***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

** ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่านเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงประเภทห้องพัก ** 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียน 

ขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าว บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ                 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการพกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น     คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ              คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,200 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วัน

จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
แจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท า เร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้

จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋
เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถึ่ง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่

ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่ง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะ

ให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดนิทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน 
เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาด
บรรจภุณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ หมากฝร่ัง บหุร่ี ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ ท่ีฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ
จะถกูจบัปรับในอตัราท่ีสงูมาก ส าหรับ บหุร่ี สามารถไปซือ้ท่ีร้านค้าสะดวกซือ้บนเกาะสิงคโปร์ได้   

 


