
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- นําพุแห่งความมงัคงั - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มารนี่าเบยแ์ซน - ชม

โชวนํ์าพแุสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show (-/L/D)  
06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
09.45  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิชางฮ ีโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทยีวบนิท ีSQ973  
เทยีง บรกิารอาหารและเครอืงดมืเทยีงบนเครอืง (1) 
 



 

 

 
 
13.15  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็น

เวลาทอ้งถนิเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนันนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงสงิคโปร ์ นําทา่นชม "ซนัเทคซติ"ี ตกึ 5 หลัง ทอีอกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนงึ อุง้มอืมีหา้นวิเรยีงราย พรอ้มทัง
เยยีมชม "นําพุแห่งความมงัคงั" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนงึในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ี
นักทอ่งเทยีวทมีาเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นีตอ้งแวะมารับพลังนําแหง่ความรํารวยเสมอไป ซงึนําพุ ณ ทแีหง่นียังไดรั้บการบันทกึวา่
ในกนิเนสบุ๊คเมอืปี 1998 เป็นนําพุทใีหญ่ทสีดุในโลก ในแง่ของความเชอืเรืองโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทังหลายบอกเป็นเสยีง
เดยีวกนัวา่ เจา้ตัววงแหวนทมีนํีาพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางนําพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมังคัง การทนํีา
พุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมังคังของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายนําประหนงึความมังคังทไีหลมารวมกัน อัน
เป็นทมีาของชอื “นําพุแหง่ความมังคัง”กลา่วกันวา่ ใครทมีาเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบนําพุแหง่นีสามรอบโดยเอา
มอืแตะทนํีาพไุวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังนําแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรอืรํารวยตลอดปี อกีทังนําพุทนีนัีนมลัีกษณะทแีตกตา่ง
จากนําพุทอีนืนันคอืนําพทุนีจีะไหลลงซงึโดยปกตแิลว้นําพทุอีนืๆ มักจะมทีศิทางพุง่ขนึ 

 

 
 
จากนันนําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเทียวประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพ
นาเนดทสีวยงามแปลกตา ซงึมลีักษณะคลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มารน่ิา เบยแ์ซนด ์
 



 

 

 
 
นําทกุทา่นชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร ์ให ้
ทา่นไดช้นืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super Tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีา
เยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวน
โดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซงึแบ่งโดยอุณหภูมทิีตน้ไมต้อ้งการดังนี Flower Dome 
(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชนืเย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไม่รวมคา่เขา้ชม Flower Dome 
และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดแสดงทตีา่งตา่งกนัออกไป 

 
 

 
 



 

 

เย็น บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนันนําท่านชม  มารนี่า เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,500 
หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตังอยูช่ันท ี57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขนึตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ย
เรอืตังอยูบ่นอาคารทัง 3 แซนดส์กายพารค์นีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีืนทกีวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. 
และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 
ตน้   มรีา้นอาหารทหีรหูรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทตีังอยู ่  ในตัวอาคารอันโอ่อา่อันหรหูราฝังตรง
ขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุกรูปแบบ ซงึนักท่องเทียว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมส์
หลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ 
ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย  

 

 
 
(หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทจีะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มเด็กอายุตํากว่า 
21 ปีเขา้ การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสนั สภุาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  
 
 

และนอกจากหา้งแห่งนจีะมสีนิคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้นนั ยงัมขีนม
ของฝากมากมายใหท้านไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งเพลนิเพลนิ และทพีลาดไม่ได้
เลยนนัคอื “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ทเีป็นขนมทมีี
ชอืเสยีงอย่างมากในสงิคโปร ์โดยจะมทีงัหมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไข่
เค็ม รสมนัฝรงัไข่เค็ม และมนัฝรงัรสชาตแิบบออรจินิลั ท่านใดทมีาสงิคโปร์
ไมค่วรพลาด  

 
 
 
 



 

 

 
 

สําหรับนักชอ้ปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยหีอ้ดังๆ ไดม้ากมายอาท ิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, 
Burberry, Cartier โดยททีกุทา่นสามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อ่าวมารน่ีาเบย ์
จากมุมมองทแีตกตา่ง ซงึสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทังเพลดิเพลินไปกับโชว ์Spectra light & Water Show 
ซงึเป็นโชวส์ดุอลังการทน่ีาตนืตาตนืใจใหก้ับนักท่องเทยีวทไีดม้าเยอืนสงิคโปร ์คอืการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการ
แสดง แสง ส ีเสียง และ สายนํา ทีใหญ่ทสีุดในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารน่ิา ดา้นหนา้ของ 
MARINA BAY SAND (การแสดงเรมิ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทฝีนตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   

พกัท ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
วนัทสีอง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม ตามอธัยาศยั (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น หากท่านไม่ตอ้งการ
ทอ่งเทยีว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหคํ้าแนะนําในการทอ่งเทยีวแกท่า่นเชน่เดยีวกนั 
 



 

 

 
 
(ไมร่วมคา่เขา้ เครอืงเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และค่าเดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร) (คําแนะนํา : ควรพกนามบตัร
ของโรงแรมไปดว้ยเพอืความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 

 
 



 

 

เกาะเซ็นโตซา่ หรอื เกาะมหาสนุก เมอืกอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมอืครังยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่
ทเีมอืกอ่นเคยใชก้เ็ป็นจัดแสดงโชวท์นีี คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ในตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขนึมาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีว
ระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานทสํีาหรับทอ่งเทยีวหลายท ีทสีามารถนัง
รถรางฟรภีายในเกาะเชอืมตอ่ไปยังสถานททีอ่งเทยีว อาทเิชน่ Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa 
Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตนํ้าทใีหญท่สีดุในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้และอนืๆอกีมากมาย 
ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 1,975 
บาท **หรอืราคา ณ ปจัจบุนั**) มทีังหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กรีอบกไีดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอรแ์ซล 
สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพนืท ี49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 
หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทหีลากหลายรูปแบบ มทัีงยังม ี คาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชัวโมง ตังอยู่ทโีรงแรม Crockford 
Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครอืงเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่สีงูทสีดุใน
โลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รอืง Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมม ี  
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์อืดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตนืเตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

  

 
  

หรอืเลอืกเทยีวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าใน ชอื S.E.A. Aquarium 
จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้าเพลดิเพลนิเต็มทกัีบบรรยากาศ ใต ้
ทะเลทสีวยงาม  

 **อสิระมอือาหารกลางวนัและมอือาหารคาํ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว** 
พกัท ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัพระเขยีวแกว้ - ฮาจเิลน - ชอ้ปปิงออรช์ารด์ - สนามบนิชวงก ี- กรงุเทพฯ (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ท ีวัดเกา่แก ่และศักดสิทิธ ิซงึเป็นทเีคารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พอืเป็นสริมิงคลแก่
ทกุท่าน  



 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขยีวแกว้ วัดนถีูกสรา้งขนึมาเมอืไม่นานมานีดว้ยทนุสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดย
ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง ดา้นในจะม ี4 ชัน แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกยีวกับศาสนาพุทธ โดยจดุน่าสนใจอยูท่ชีัน 4 
เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟันของพระพทุธเจา้ ใหไ้ดส้กัการะ เชญิทา่นเดนิเทยีวชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียังคงความเป็น
เอกลักษณใ์นยา่น CHINA TOWN บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมทสีวยงามพรอ้มมขีองฝากทรีะลกึมากมายใหเ้ลอืกซอืหากนั   

 
 
จากนันนําท่านถ่ายรูปสู่ ฮาจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสงิคโปร ์ซงึเต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทมีีรวดลายสสีัน 
มากมาย มีมุมตา่ง ๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแตง่กันอย่างเต็มททืังภายในและภายนอก รวมถงึบอาคาร
บา้นเรอืทจีะมรีูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตกุรสี นักท่องเทยีวทังชาวสงิคโปร ์และชาวไทยก็จะมาถ่ายภาพแถวนีกัน ถอืวา่
เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนูขา้วมนัไกต่น้ตําหรบั BOON TONG KEE (5) 



 

 

จากนันใหท้่านอสิระกับการชอ้ปปิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทถีูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป 
กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ป ปิง ORCHARD ROAD ถนนททีุกๆคนทมีาสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซอืสนิคา้ 
BRAND NAME ยีหอ้ต่างๆถนนออรช์าร์ดจัดไดว้า่เป็นแหล่งช็อปปิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชันดี
มากมายตังอยูเ่รยีงราย สองฝังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย  
 

 
 
 (หวัหนา้ทวัรม์กีารนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพอืประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวม ในกรณีททีา่นสมาชกิมาหลงัเวลานดั
หมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ เดนิทางนําคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ)  
นําท่านเช็คอนิทเีทยีวใหม่ล่าสุดทีตังอยู่ภายในสนามบนิบนิชางง ีนําตกจเีวล เป็นนําตกอนิดอรท์สีูงทีสุดในโลกถงึ 130 ฟุต 
ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละนําตกอนิดอรอ์ยา่ง The Rain Vortex  ซงึถอืเป็นนําตกอนิดอรท์สีงูทสีดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดย
ใชนํ้าหมนุเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณนําในสระวา่ยนําขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระเลยทเีดยีว นอกจากนําตกอนิดอรน์ี
แลว้ ยังมสีว่นของสวนทอียูใ่นสถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ทเีต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุรม่รนื
และโมเดริน์ราวกบัอยูใ่นยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซงึมคีวามยาวถงึ 164 ฟตุ มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถชนืชมกับ
ไมใ้หญ่ทอียู่ในสวนนันไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดัง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนียังมีรา้นขายสนิคา้และรา้นอาหารมากถงึ 280 
รา้น ในพนืท ี10 ชนั โดยม ี5 ชนัทอียูเ่หนือพนืดนิ และอกี 5 ชนัอยูใ่ตพ้นืดนิอกีดว้ย 
 



 

 

 
 

18.45    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ978  
เทยีง บรกิารอาหารและเครอืงดมืเทยีงบนเครอืง (3) 
20.10   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการ ออก ตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอบพระคณุทุกทา่นทใีชบ้รกิาร ** 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

04 – 06 ตลุาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

05 – 07 ตลุาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
11 – 13 ตลุาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

12 – 14 ตลุาคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999 

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

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

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



 

 

01 – 03 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

02 – 04 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
08 – 10 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

15 – 17 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
16 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
23 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

06 – 08 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

07 – 09 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
20 – 22 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
27 – 29 ธนัวาคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

 
** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งอยา่งจาํกดั 

ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโรงแรม 
โดยทางบรษิทัจะดแูลเรอืงการเดนิทางและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ-เอา้ท ์ใหแ้กท่า่น 

ยกเวน้เด็กอายตุาํกวา่ 8 ปีเทา่นนั ทสีามารถพกัหอ้ง 2 ทา่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท**  
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ  

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
โปรแกรมทอ่งเทยีว และโรงแรมทพีกัทอีาจะมกีารสลบัปรบัเปลยีน 

ขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารที

ชําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทียวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุก

ชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑ ์หมากฝรัง บหุร ีทุกชนดิเขา้ประเทศ ผูท้ฝ่ีาฝืนหากเจา้หนา้ทตีรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที
สงูมาก สําหรับ บหุร ีสามารถไปซอืทรีา้นคา้สะดวกซอืบนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  
 

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


