
 
 
 
 
 
 

สงิคโปร ์สงิโตดา้ยแดง 3วนั2คนื 
โดยสายการบนิ  Singapore Airlines (SQ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน – เดอืนมถุินายน 2563 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ถ่ายรูปกบัแลนดม์ารค์สุดชคิสงิโตพ่นน า้ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ 

ไหวพ้ระขอคู่ผูกดา้ยแดง ณ วดัเยีย่ไห่ชงิ 
น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– มารนี่าเบยแ์ซน 

วดัพระเขีย้วแกว้ – ฮาจเิลน 

พเิศษ!! ชมโชวม่์านน า้ “Spectra Light & Water Show” 
และเชค็อนิน า้ตก The Rain Vortex 

 

 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร์ - น ้าพุแห่งความม ั่งค ั่ง - เมอรไ์ล
ออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น ้าพุแสงสีเสียง 
Spectra Light & Water Show  

06.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 
เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวย
ความสะดวก และแนะน าการเดินทาง 

 
09.45 น.  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 
** ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสงิคโปร ์ 

จากนั้นน าท่านชม "ซนัเทคซติี้" ตกึ 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึ่ง อุง้มือมีหา้
นิ้วเรียงราย พรอ้มทัง้เย่ียมชม "น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปร์ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ตอ้ง

แวะมารับพลังน ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ ท่ีแห่งนี้ยังไดร้ับการบันทึกว่าในกนิเนสบุ๊ค
เมื่อปี 1998 เป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลาย
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจา้ตัววงแหวนท่ีมีน ้าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มีความหมายเป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การท่ีน ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความมั่ง
คั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึ่งความมั่งคั่งท่ีไหลมารวมกัน อันเป็นท่ีมาของชื่อ 
“น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครท่ีมาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดินรอบน ้าพุแห่งนี้สาม
รอบโดยเอามือแตะท่ีน ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี  หรือร ่ารวย

ตลอดปี อีกทัง้น ้าพุท่ีนี่นั้นมีลักษณะท่ีแตกต่างจากน ้าพุท่ีอื่นนั่นคือน ้าพุท่ีนี่จะไหลลงซึง่โดยปกติ
แลว้น ้าพุท่ีอื่นๆ มักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ 
สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดท่ีสวยงามแปลกตา ซึง่มีลักษณะคลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาด
ยักษ์ วิวสงิคโปร์ ฟลายเออร์ มาริน่า เบย์แซนด์ 

 

 
 
จากนั้นน าท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย  ์(GARDEN BY THE BAY) ใหท่้านไดช้มการจัดสวน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้านไดช้ื่นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติส ิงคโปร์ 
นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ ้

ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือน
หลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud 
Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม (อตัราค่าบรกิารนี ้ไม่รวมค่าเข้า

ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะมีการจัดแสดงท่ีต่างต่างกันออกไป 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม มารนี่า เบยแ์ซนด ์รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 
2,500 หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั ้งอยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า

ขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวน
ลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี
ความสูง 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 

650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสโิน” ท่ีตัง้อยู่ในตัว
อาคารอันโอ่อ่าอนัหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินท่ีเต็มไปดว้ยเกมส์การพนันทุก
รูปแบบ ซึง่นักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 

600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมี
รา้นคา้ปลีก และภัตตาคารมากมาย 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโนต้องแสดง
พาสปอร์ต และห้ามเด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีเข้าด้านใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่
กางเกงขาส ัน้ สุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ   และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสนิคา้ย่ีหอ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกท่านสามารถชมวิวเมอร์ไลออ้น 
สงิคโปร์ไฟลเออร์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซึ่งสวยงาม

และน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทัง้เพลิดเพลินไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่ง
เป็นโชว์สุดอลังการท่ีน่าตื่นตาตื่นใจใหก้ับนักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนสงิคโปร์ คือการแสดงโชว์ 
Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวันออกเฉียงใต ้

ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  
(การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

พกัที ่IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซ้ือทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ ซี อควาเรยีม ตามอธัยาศยั  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แต่ความตอ้งการ
ของท่าน หากท่านไม่ตอ้งการท่องเท่ียว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหนา้ทัวร์จะใหค้ าแนะน าในการ
ท่องเท่ียวแก่ท่านเช่นเดียวกัน (ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปด้วย เพื่อความ

สะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนเิวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore มี
ทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
สงิคโปร์ ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท 

หอ้งพักกว่า 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโนเปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั ้งอยู่ท่ีโรงแรม Crockford Tower (อตัรค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าเข้า 
เครือ่งเล่น หรอืโชวต์่างๆ และค่าเดนิทางไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิาร)  

 
1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica 
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   

2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่าน
ก าลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar   
4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมัมมี ่  

5. Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี 
เสียง จริง ท่านจะตื่นเตน้ประทับใจไม่รูล้ืม  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกลา้นปี   

7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม
แห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแทจ้ริง  

  

 
  

หรือ เลือ ซ้ือ บัตรเท่ียวชม  Aquarium เปิดใหม่ ใหญ่ท่ีสุด ในโลกกับ  Marine Life Park คือ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้าเพลิดเพลินเต็มท่ีกับบรรยากาศ ใตท้ะเลท่ี

สวยงาม  
  



 
 
 
 
 
 

**อสิระมือ้อาหารกลางวนั และมือ้อาหารเย็น ตามอธัยาศยั** 
พกัที ่IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม วดัเย ีย่ไห่ชิง - วดัพระเขีย้วแกว้ - ช้อปป้ิงออร์ชารด์ - น า้ตกในร่ม THE RAIN VORTEX - 
สนามบนิชางฮ ี 

 ประเทศสงิคโปร ์- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางเขา้ วดัเย ีย่ไห่ชงิ ถูกขนานนามว่าเป็น The Love Temple ของสงิคโปร์ เป็นวัดจีน
ลัทธิเต๋าท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดในสิงคโปร์ มีอายุมากถึง 199 ปี อยู่ท่ามกลางย่านธุรกจิ แต่เป็นวัดเล็กๆ 

คลา้ยศาลเจา้ท่ีมีความเงียบสงบ แมจ้ะมีตึกสูงลอ้มรอบ หากตอ้งการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ด้าย
แดง จากเจา้หนา้ท่ี โดยอธิษฐานบอกชื่อ นามสกุล และเรื่องท่ีอยากขอกับ เทพเจ้าเย่วเ์หล่า 
หรอืเทพแห่งความรกั ท่ีเป็นรูปป้ันองค์เล็กสีด า สังเกตไดไ้ม่ยากเพราะมีดา้ยแดงคลอ้งคอท่านอยู่
มากมาย ในวัดจะมีธูปเป็นก าๆ มัดเอาไว ้แต่ถา้บอกว่ามาจากประเทศไทยเจา้หนา้ท่ีจะหยิบธูป 3 

ดอกใหท่้านไหว ้และปักท่ีกระถางธูปดา้นนอก 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรา้งขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ดว้ยทุนสรา้ง
กว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ดา้นในจะมี 4 ชั ้น 
แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชัน้ 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน

ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชญิท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็น
เอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึก
มากมายใหเ้ลือกซื้อหากัน  ระหว่างน าท่านแวะชมสนิคา้ปลอดภาษี  Duty Free ย่านไชน่าทาวน์มี

สนิคา้ราคาถูกมากมาย อาทิ น ้าหอม ของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูขา้วมนัไก่ตน้ต าหรบั BOON TONG KEE 
จากนั้ นให ้ท่านอิส ระกับการชอ้ป ป้ิงเดิน เลือ กชมสินคา้ ทันสมัย ท่ี ถูก ใจ พรอ้ มชมสินค ้า 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป ป้ิง  

ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสงิคโปร์ตอ้งเดินชมและซื้อส ินคา้ BRAND NAME ย่ีหอ้
ตา่งๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรม
ชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ

อื่นๆอีกมากมาย  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

(หมายเหตุ : หวัหน้าทวัร์จะท าการนดัหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อประโยชนข์องสมาชิก
ส่วนรวม ในกรณีทีท่่านสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัร์จะใช้วจิารณญาณในการ
เดนิทางน าคณะส่วนรวมเดนิทางสู่สนามบนิ และอาจจะท าใหไ้ม่สามารถไปชม น า้ตกจเีวล 

หรอื THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุดท่ีตัง้อยู่ภายในสนามบินบินชางงี น ้าตกจเีวล หรอื THE RAIN 

VORTEX เป็นน ้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรค์และน ้าตก
อินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึง่ถือเป็นน ้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไวใ้นสนามบิน โดยใชน้ ้า
หมุนเวียน 50 ,000 ลิตร หรือประมาณน ้าในสระว่ายน ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลย

ทีเดียว นอกจากน ้าตกอนิดอร์นี้แลว้ ยังมีส่วนของสวนท่ีอยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลมอย่าง Canopy 
Park ท่ีเต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุ์ไมน้านาชนิดสุดร่มรื่นและโมเดิร์นราวกับอยู่ในยานอวกาศ 
โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 164 ฟุต มีทางเดินตาข่ายใหส้ามารถชื่นชมกับไม ้
ใหญ่ท่ีอยู่ในสวนนั้นไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยังมีรา้นขายสนิคา้

และรา้นอาหารมากถึง 280 รา้น ในพ้ืนท่ี 10 ชัน้ โดยมี 5 ชัน้ท่ีอยู่เหนือพ้ืนดิน และอีก 5 ชัน้อยู่ใต ้
พ้ืนดินอีกดว้ย  
 

 
 
18.45 น.    น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ978  

** ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 

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

 



 
 
 
 
 
 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกต ั๋ว

โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอื

เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดท ัง้สิน้ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มเีตยีง 

(อายุไม่เกนิ 8 ปี) 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไม่รวมต ั๋ว 

04 - 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

10 - 12 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
15,999 14,999 4,000 13,999 

11 - 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

12 - 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

13 - 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 15,999 4,000 14,999 

14 - 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

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

01 - 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

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

02 - 04 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

03 - 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล) 

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 พ.ค. - 01 ม.ิย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

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

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



 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

** เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัรท์่านละ  1,200 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน*** 
** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 

โปรแกรมท่องเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัท ีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน 

ดงักล่าว บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการพักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ              
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้บรกิาร) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ

ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์  เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให ้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได ้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้ก ิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล กา รนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน
ฯลฯ  



 
 
 
 
 
 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เก ิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น 
ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด
ใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะสงิคโปร์ มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ท่ี
ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราท่ีสูงมาก ส าหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อท่ีรา้นคา้สะดวกซื้อบนเกาะสงิคโปร์ได ้  

 
 


