
 

SINGAPORE INFINITE FUN 3D 2N 
โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถินุายน 2563 

ไฮไลทท์วัร ์
พกัด ีโรงแรมระดบั 4 ดาว*FREE WIFI - มอีาหารบนเครือ่ง ท ัง้ขาไป –กลบั 

GARDEN BY THE BAY - ลอ่งเรอื BUMBOAT - มารนีา่เบยแ์ซนส ์ 

Spectra Light & Water Show - อาคารรฐัสภาเกา่  

เมอรไ์ลออน - โรงละครเอสพลานาด - น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่  

วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ 

พเิศษ !! ลิม้รสขา้วมนัไก ่สตูรสงิคโปร ์

 



 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ–สงิคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี (SQ973 : 09.45-13.15) 

– GARDEN BY THE BAY – ลอ่งเรอื BUMBOAT 

07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์  ประตู 

5 เคานเ์ตอร ์K โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ973 

(สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์มบีรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.15 น. ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับ

เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ 

หลังจากนัน้น าทุกท่าน ท่านเดนิทางสู ่แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสดุบนเกาะสงิคโปร ์“การ์

เดน้บายเดอะเบย”์ (GARDEN BY THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน

เกาะสงิคโปรใ์หท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปรน์อกจากน้ียังมี

ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree (รวมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree) คู่ทีม่คีวามสูง

เขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดม

จัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังน้ี Flower Dome 

(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิ

ชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรยีญ ประมาณ 728 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรอื “Bumboat” (รวมค่าล่องเรอืแลว้) ชมทัศนียภาพสองฝ่ังแม่น ้า และสิง่ปลุก

สรา้งทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปรม์ากมาย เมอไลออ่นพ่นน ้า มารน่ีา เบย ์แซนดส์ รปู

ป่ัน Raffle Landing Site อันเป็นจุดที่ SirThomas Stamford Raffles ขึ้นมาเหยียบพื้นดิน

สงิคโปรเ์ป็นครัง้แรกก่อนจะเปลีย่นจากเกาะธรรมดาใหก้ลายเป็นท่าเทีย่บเรือปลอดภาษี ซึง่

กลายเป็นจดุเปลีย่นส าคัญของประเทศ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่ 

ทีพ่กัน าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

วนัทีส่อง Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) – มารนี่าเบยแ์ซนส ์– Spectra 

Light & Water Show 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ “Universal Studio of Singapore” มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 

10:00 – 18:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ในพื้นที ่49

เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบมรีีสอรท์หอ้งพัก 1,800 

หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 

ชั่วโมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม Crockford Tower พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The 

Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะตลีังการางคู่

ที่สูงที่สุดในโลก  Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า 

Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หา

ปริศนาแห่งมัมมี่ Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชือ่ดัง 

แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื Jurassic Park Rapids Adventure 

ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละคร

สไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในส่วนของยูนิเวอรแ์ซลและใน

ส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน 

ท่านสามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทุน

มหาศาลเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิี่ไดร้ับอนุญาตจาก

รัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อสิระกับเกมสต์่าง ๆ อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รู

เล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่านที่จะเขา้คาสโินตอ้ง

แสดงพาสปอร์ตและหา้มมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ 

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย

ทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถ

เดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

*** สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าเปิด

ใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกกับ Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD)***จัดอันดับใหเ้ป็นอค

วาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจนุ ้าเค็ม

ไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่

ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีท่า่นสละสทิธิไ์มเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้  

ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

อสิระทา่นที ่“มารนีา่เบยแ์ซนส”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและ

หอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Parkตัง้อยู่ชัน้ที ่57 ของ

โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรยีญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยู่

บนอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่

กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง 200 ม. บนสวนไดร้ับการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์แซนสค์าสโิน”ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่

นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 

โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และ

ตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ของประเทศสงิคโปร ์ท่านทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ ่ากว่า 21 



 

ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สุภาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้

แตะ) ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 

ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน ้ าพุที่น่ีมีชื่อว่า 

Wonder Full – Light & Water Spectacular โดยโชวน์ี้จะจัดแสดงทีบ่รเิวณตกึ Marina Bay 

Sands นับว่าเป็นการแสดงแสง ส ีเสยีงทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเ้ลย

ทเีดยีว เพราะเคา้ใชเ้วลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสยีงเพลงประกอบรวมถงึเรือ่งราว จัด

ขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina     

ทีพ่กั น าคณะเข้าสู่ท ี่พกัโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือ

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – 

น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ – ไชนา่ทาวน ์– วดัเจา้แมก่วนอมิ – วดัพระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงที่

ถนนออรช์ารด์ – สิงคโปร(์สนามบนิซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม ิ) 

(SQ978 :18.45-20.15) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกดท์อ้งถิน่ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจุดชมววิริมแม่น ้ า

สงิคโปร ์ผา่นชม “อาคารรฐัสภาเกา่” (Old Parliament House) ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐสภาของสงิคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก น าท่าน 

ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลาน้ีหัน

หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่วยงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลา

นาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม “น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ 

Fountain of Wealth” แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติี ้ซันเทค มาจาก

ค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทคสรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่

นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลาน

น ้าพุ และไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “ย่านไชน่าทาวน”์ เป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั ้งชาว

สงิคโปรแ์ละชาวตา่งชาต ิเป็นยา่นขนาดใหญใ่จกลางเมอืง ทีค่กึคักและเต็มไปดว้ยรา้นคา้เลก็ๆ



 

ต่างๆ ทีม่ขีายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของทีร่ะลกึ ทีใ่หบ้รรยากาศเหมอืนกับอยู่ที่

เมอืงจนีในยุคเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้น าท่านเดนิทาง “วดัเจา้แมก่วนอมิ” เป็นวัดเกา่แกข่องศาสนา

พุทธทีม่ชี ือ่เสยีงของสงิคโปรเ์ชือ้สายจนี วัดน้ีสรา้งมากวา่ 100 ปี และ มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากใน

เรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์มคีวามเชือ่ว่าใครทีม่าขอพรกับเจา้แม่กวนอมิในวัดแห่งน้ีแลว้ จะสม

ความปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรือ่งงาน และเรือ่งเรยีน ผูค้นจงึพากนัมากราบ

ไหวข้อพรกนัอยา่งหนาแน่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม “วดัพระเขีย้วแกว้” (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็น

ทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม

สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 

62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา

สนพธิีชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม

ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิและใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการ

ตกแตง่ทีส่วยงาม 

น าทา่นถา่ยรปูชคิๆ ที ่“ถนนฮาจเิลน” หรอืมชีือ่เรยีกแบบทอ้งถิน่วา่ ตรอกฮัจญ ีเป็นถนนชอ้ป

ป้ิงสายเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แฟชั่นจากรา้นคา้และแหล่งรวมของวัยรุ่นชาวสงิคโปร ์ความ

พเิศษของถนน Haji Lane สายน้ีเป็นเพราะชือ่เสียงโด่งดังจากภาพเพน้สสีดใสของบรรดา

รา้นคา้ต่างๆ ที่สรา้งในแบบตกึแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดนิเที่ยว

ถ่ายภาพแนวอารต์ ศลิป์ ตสิๆ สตรทีๆ กันเยอะทเีดยีวตัง้แต่เชา้ นักรอ้งชือ่ดังอย่าง แสตมป์ ก็

ไดม้าถา่ยท ามวิสคิ ในเพลง The Last Single /ซงิเกลิ สดุทา้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ายน าท่านสู่ย่านธุรกจิใจกลางสงิคโปรท์ี ่“ถนนออรช์ารด์” ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า

และสนิคา้หลากหลาย อาท ิเช่น เซ็นเตอร์พอยท,์ โรบนิสัน, ลักกี้พลาซ่า, อเิซตัน, ตากา

ชยิาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของ

เลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

น าท่านเช็คอนิที่เที่ยวใหม่ล่าสุดตัง้อยู่ภายในสนามบนิชางฮี “Jewel Changi Airport”  

ไฮไลทข์องอาคารแห่งนี้คอื น ้าตกในร่มทีส่งูถงึ 40 เมตร ถอืเป็นน ้าตกในร่มทีส่งูทีส่ดุในโลก 

The Rain Vortex อันสง่างาม ตัง้อยู่ใจกลางอาคาร มพีืน้ทีค่รอบคลุมกว่า 135,700 ตาราง

เมตร พัฒนาขึน้จากพื้นทีจ่อดรถกลางแจง้ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแกว้ 

ขนาด 10 ชัน้ และ Canopy Park ป่าขนาดย่อมๆ ทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวจากเหล่าตน้ไมน้อ้ยใหญ่ใน

เขตรอ้นชืน้นับแสนตน้ กวา่ 120 ชนดิ ซึง่น าเขา้มาจากประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี 



 

สเปน และอเมรกิา อกีทัง้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง สวนสนุกเล็กๆ โรงภาพยนตร ์โรงแรม และหอ้ง

จัดนิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพื้นที่กจิกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต 

(Hedge Maze) เขาวงกตกระจก (Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบาน์ซงิเน็ตและสวนตา

ข่ายวอลก์กิง้เน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนป้ี (Canopy Bridge) สะพาน

กระจกใสววิแบบพาโนรามาทีส่งูจากพืน้ 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร ์4 

ทศิทาง (Discovery Slides) สเีงนิเมทัลลกิรูปร่างประหลาดที่สะทอ้นพื้นไมส้ทีองเพิ่มสีสัน

ของตัวเครือ่งเลน่ 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพื่อเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

เที่ยวบนิที่ SQ978 (สายการบนิสงิคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารรอ้น และเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ  

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่1 
ทา่น  

เด็กอายไุม่
เกนิ 

 12 ปี (เสรมิ
เตยีง) 

 

เด็กอายไุม่
เกนิ  
12 ปี  

(ไมเ่สรมิ
เตยีง)  

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที ่08 – 10 กมุภาพนัธ ์63 
วนัมาฆบชูา 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่14 – 16 กมุภาพนัธ ์63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่21 – 23 กมุภาพนัธ ์63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่22 – 24 กมุภาพนัธ ์63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,500.- 

วนัที ่06 – 08 มนีาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่13 – 15 มนีาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่14 – 16 มนีาคม 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่20 – 22 มนีาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่21 – 23 มนีาคม 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่27 – 29 มนีาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่28 – 30 มนีาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่02 – 04 เมษายน 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 



 

วนัที ่03 – 05 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่04 – 06 เมษายน 63 
วนัจกัร ี

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่10 – 12 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่11 – 13 เมษายน 63 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัที ่12 – 14 เมษายน 63 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 63 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัที ่14 – 16 เมษายน 63 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัที ่15 – 17 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่17 – 19 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่18 – 20 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่24 – 26 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่25 – 27 เมษายน 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่01 – 05 พฤษภาคม 63 
วนัแรงงาน 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่02 – 04 พฤษภาคม 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่08 – 10 พฤษภาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่15 – 17 พฤษภาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่16 – 18 พฤษภาคม 63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่22 – 24 พฤษภาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่29 – 31 พฤษภาคม 63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่05 – 07 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่12 – 14 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่13 – 15 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัที ่19 – 21 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัที ่26 – 28 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 



 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้ 

 

เงือ่นไข 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุ

วสิัยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ*** 

***หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

เงือ่นไขการจอง 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและตั๋ว

เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

• ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของทา่น 

วนัที ่27 – 29 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์
ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 



 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืได ้

ช าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่อ

อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

✓ คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกู๊ต 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิ

ไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม / เจ็ตสตารแ์อร์

เวย ์25 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 

 


