
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศ

สิงคโปร์ – น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ 

เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส  – 

ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์ 

   

IBIS STYLE 

ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

2 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้า

ในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) 
   

IBIS STYLE 

ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

3 

อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว 

– ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้้าพุจี

เวล– สนามบินสุวรรณภูมิ 

    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น า้พุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุปสะพาน
เกลยีวเฮลกิซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

06.30 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ี 
เลทส์โกกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

09.50 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ705 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) หลงัจากนั้นน าผา่นด่านตรวจคนเขา้
เมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
น าท่านเดินทางสู่ น า้พุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เช่ือวา่เป็นจุดรับพลงัฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด  ตั้งอยูท่ี่ซนัเทค ซิต้ี 
กลุ่มอาคารท่ีสร้างตามหลกัฮวงจุย้ ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนน้ิวทั้ง 5  และ กลางผา่มือมีน ้าพุ ซ่ึงน ้าน้ีก็เปรียบเสมือนเงินท่ี
อยูใ่นก ามือ และไดรั้บการบนัทึก จาก Guinness Book of Records ใหเ้ป็น น ้าพุ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปี 1998 มีความสูง 13.8 
เมตร  

  

 

 
 
วธีิการขอพร  
ใหน้ ามือขวาสัมผสัสายน ้าและอธิษฐาน 1 ขอ้ จากนั้นเดินวน
ตามเขม็นาฬิกา 3 รอบ มีความเช่ือวา่ค าอธิฐานจะเป็น
ผลส าเร็จ โดยปกติจะเปิดใหเ้ขา้ชมวนัละ 3 เวลาดงัน้ี 10.00-
12.00 และ 14.00-16.00 และ 18.00-19.30 น. 

 



 
น าท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่ 1 ลา้น
ตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย ์ประเทศสิงคโปร์ ใชง้บประมาณในการสร้างสูงถึง 1 ,035 ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
24,000 ลา้นบาท ภายในมีการออกแบบอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความโดดเด่นสวยงามแลว้ก็ยงัเป็นสัญญาลกัษณ์ของ 

 กจิกรรมทีน่่าสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 
ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า และตน้ไมน้านา
ชนิด ภายใตพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสา
เพื่อค ้ายนัแมแ้ต่ตน้เดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งโครงสร้างทางวศิวกรรม
ท่ีน่าท่ึง ส่วนหลงัคาของโดมประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ี
มีการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพ
ของป่าฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นทุกคนท่ีมาเยอืนจะได้
สัมผสัถึงบรรยากาศเหมือนกบัอยูท่่ามกลางหุบเขาในป่าฝน 

 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 
โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก โดยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน 
ไดแ้ก่ สวนออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวน
แคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดท่ีเป็นไฮไลทคื์อสวน
ดอกไมต้รงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน 
และสวนญ่ีปุ่นท่ีจะมีการหมุนเวยีนไมด้อกไปตามฤดูกาลและตามธีม
พิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 
เป็นสวนดอกไมท่ี้ผา่นการตกแต่ง มีพื้นท่ี 1 ,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจดั
แสดงท่ีเปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจดัแสดงดอกไมท่ี้มีลกัษณะเฉพาะ ไม่วา่
จะเป็นรูปแกะสลกัจากไมท่ี้งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม ้ให้
ความรู้สึกเหมือนท่านอยูใ่นดินแดนแห่งเทพนิยาย 



น าท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีรูปทรงทนัสมยัและสวยงามท่ีสุดสะพานหน่ึงของ
ประเทศสิงคโปร์อยูท่ี่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานท่ีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆแลว้ยงัมีความน่าสนใจตั้งแต่
คอนเซ็บของการออกแบบแลว้ คือมีการใชเ้หล็กท่ีมีลกัษณะเป็นท่อ 2 อนัท่ีจะหมุนพนักนัไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานท่ี
เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอน็เอ  ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ยงัช่วยเร่ืองการออกแบบโครงสร้างสะพานดว้ย โดย
สะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอยา่งมาก  
จากนั้นน าท่านเดินต่อไปยงั มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารท่ีเป็นแลนดม์าร์คส าคญับริเวณอ่าวมารี
น่าเบยพื้นท่ีดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมววิ พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคาร
ท่ีมีมูลค่าในการก่อสร้างสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 พนัลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนลา้นบาท รวมถึงส่วน
ของ แซนดส์กายพาร์ค ท่ีเป็นสระวา่ยน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์ถือเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุด และตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ไม่รวมค่าข้ึนตึก 

 กจิกรรมทีน่่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สิงคโปร์มกัไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป เพราะท่ีน่ีเตม็ไป
ดว้ยสินคา้และของล ้าค่าในระดบัสากลท่ีสร้างความพอใจใหบ้รรดานกัช้
อป ท่ีไดเ้ห็นแบรนดเ์ส้ือผา้ชั้นน า อยา่งเช่น Fendi และ Prada ใน
หา้งสรรพสินคา้สุดหรูท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของสิงคโปร์ อยา่พลาดท่ีจะแวะไป
ท่ีร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นซุม้กระจกลอย
น ้า ภายในออกแบบตกแต่งใหค้วามรู้สึกเหมือนคุณก าลงัอยูบ่นเรือยอชต์
สุดหรู นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 5 SGD/ท่าน 
เป็นนิทรรศการท่ีเก่ียวกบัแสง สี ท่ีจดัแสดงอยูช่ั้นล่างสุดของหา้ง THE 
SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหวา่งท่ีท่านก าลงัชอ้ปป้ิง
อยู ่เม่ือท่านมองลงไปเห็นกบัแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟท่ีหอยลงมาพร้อม
กบัแสงไฟท่ีเปล่ียนสีสันไปเร่ือยๆ 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ท่ีพกั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 
Day2 อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย (หัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าในการท่องเทีย่วแก่ท่าน)  อสิระอาหารเทีย่งและค ่าเพ่ือความสะดวกใน

การท่องเทีย่ว 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ** กรณลีูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทวัร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเทีย่วช าระค่าเดินทางเอง ** 
 กจิกรรมทีน่่าสนใจ 
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกท่ีสร้างข้ึนโดยบริษทัเอน็บีซียนิูเวอร์แซล และยนิูเวอร์

แซลพิกเจอร์ หน่ึงในหกสตูดิโอผูผ้ลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายในสวนสนุกนั้นไดมี้การน า
ภาพยนตร์ช่ือดงัมากมายของสตูดิโอมาดดัแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเน้ือเร่ืองเพื่อมอบความสนุกและความบนัเทิงใหก้บัผูเ้ขา้ชม 
ปัจจุบนัสวนสนุกของยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แห่งทัว่โลก คือท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีเมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น และท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งอยูบ่นเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบนัเทิงท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณ
ตอนใตข้องประเทศ ไม่รวมบตัรเขา้สวนสนุกราคาประมาณ 69 SGD/ท่าน 

 

 

โซน 1 ฮอลลีวูด๊ 
Hollywood เป็นโซนแรกท่ี
ตอ้งเดินผา่นท่ีเม่ือเขา้ไป
ใน ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 
สองขา้งทางนั้นจะมีทั้งร้าน
ขายของท่ีระลึก, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกท่ีหายสาบสูญ 
The Lost World เป็นโซน
แห่งการผจญัภยัไปในยคุ
ไดโนเสาร์ จูลาสสิคปาร์ค 
Jurassic Park และวอเตอร์
เวลิด ์WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New 
York เม่ือเดินเขา้มาท่ีโซน
น้ีจะรู้สึกเหมือนวา่เราก าลงั
เดินอยูท่ี่นิวยอร์ค ให้
อารมณ์ของความเป็นเมือง
ใหญ่ร้านคา้ต่างๆประดบั
ดว้ยป้ายไฟ 
 

 

โซน 6 ดินแดนแห่งเชร็ค 
Far Far Away ดินแดนท่ีจะ
ไดพ้บกบัเหล่าตวัการ์ตูน
ในภาพยนตแ์อนนิเมชัน่
เร่ืองเชร็ค โดยมีเจา้ยกัษ์
เขียวเชร็ค , เจา้หญิงฟิโอน่า 
และเจา้ลาดองก้ีเพื่อนซ้ี 



 
 
 

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต 
Sci-Fi Cit  ธีมในโซนน้ีจะ
ดูล ้าสมยั เป็นเมืองแห่ง
อนาคต รวมถึงเคร่ืองเล่น
ต่างๆก็จะเป็นแบบผจญภยั
หรือเป็นเคร่ืองเล่น
หวาดเสียว 

 

โซน 7 มาดากสัการ์ 
Madagascar จะไดพ้บกบั
เหล่าตวัการ์ตูนสัตวป่์านอ้ย
ใหญ่แห่งมาดากสัการ์ 
การ์ตูนยอดฮิตท่ีของใคร
หลายๆคน Join Alex, 
Marty, Melman และ 
Gloria 

 

โซน 4 เมืองอียปิตโ์บราณ 
Ancient Egypt เหมือนได้
ร่วมผจญภยัคน้หาสมบติั
ในดินแดนอียปิตโ์บราณ 
ซ่ึงจะไดพ้บกบัสุสาน
ฟาโรห์ตอ้งค าสาป เคร่ือง
เล่นท่ีตอ้งลองก็คือ 
Revenge of the Mummy 
รถไฟเหาะท่ีจะพาเราท่อง
เขา้ไปในดินแดนนกัรบ 

  

 
 



กจิกรรมทีน่่าสนใจ 
พพิธิภัณฑ์ฑ์สัตว์น า้ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตวท์ะเลกวา่ 100 ,000 ตวั จาก 800 สายพนัธ์ุ อควาเรียมแห่งน้ี 
ใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ศูนยร์วม ปลากระเบนแมนตา้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ 
ภายในพิพิธภณัฑฑ์ส์ัตวน์ ้า แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซน ซ่ึงแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกนั ไฮไลทส์ าคญัอยูบ่ริเวณ 
อุโมงกระจก ทางเดินใตท้ะเล จุดน้ีเราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน วา่ยวนเวยีนอยูจุ่ดน้ี ต่ืนตาต่ืนใจเสมือนกบัการผจญภยัใต้
ทอ้งมหาสมุทร ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 41 SGD/ท่าน 
แลนดม์าร์คใหม่  สกาย เฮลกิซ์  (SKYHELIX) เคร่ืองเล่นกลางแจง้แบบพาโนราม่าท่ีสูงท่ีสุดในสิงคโปร์ กระเชา้ลอยฟ้า
กลางแจง้ท่ีหมุนเบา ๆ ขณะลอยข้ึนสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกบัการชม
ววิจากความสูง ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพ 360 องศา ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 18 SGD/ท่าน 

ท่ีพกั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วดัพระเขีย้วแก้ว – ถนนช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น า้พุจีเวล  – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ตั้งอยูใ่นสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความร่มร่ืนมากๆ จาก
ท่ีนกัท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งน้ี และรีววิในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีทุกคนอยากไปเยอืน  
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออน พาร์ค ( MERLION PARK) คือ
สัตวส์มมติท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มี
หางเป็นปลา และอยูบ่นยอดคล่ืน โดยปัจจุบนัมีรูปป้ันเมอร์ไลออ้น
ทั้งหมด 5 ตวัในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออ้นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ตั้งอยู่
ท่ีเกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลออ้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด และถือเป็นแลนด์
มาร์คหลกัของประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวท่ีตั้งอยู ่บริเวณริม
อ่าวมารีน่าเบย ์ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผูดู้แลพิพิธภณัฑ์
สัตวน์ ้าแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลออ้นไดถู้ก
ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายการคา้ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงในภายหลงัก็
ถูกใชเ้ร่ือยมาในวงกวา้งจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ 

 

 



 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระเขีย้วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างข้ึนดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมยัราชวงัถงั 
ผสมผสานกบัศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ท่ีผา่นมา เป็นวดัช่ือดงัในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมี
การประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท่ี้ชั้นบนสุดของวดั ไดรั้บการออกแบบ
และวางแนวคิดโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ท่ีด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวดั ประกอบกบัความช่วยเหลือของท่ีปรึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัส าคญัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ตั้งอยูใ่นยา่นไชน่าทาวน์  น าท่านชม
ร้านของฝากดิวตีฟ้รี อาท ิน า้หอม พวงกุญแจ ของทีร่ะลกึต่างๆ 

 จากนั้นใหท้่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด ( ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ี
ถูกใจ พร้อมชมสินคา้ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป ป้ิง 
ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่
เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก  

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียงเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
 น าท่านชม น า้ตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน ้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยงัสร้างสวนจดัสรรค์

ไดอ้ยา่งสวยงาม และน ้าตกอินดอร์อยา่ง The Rain Vortex  ซ่ึงถือเป็นน ้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไวใ้นสนามบิน โดยใชน้ ้า
หมุนเวยีน 50,000 ลิตร หรือประมาณน ้าในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ 

17.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ714 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ต า่กว่า 11 ปี 
ไม่มีเตยีงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
อายุไม่เกนิ 9 ปี

เท่าน้ัน 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดีย่ว 

02 – 04 กรกฎาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
09 – 11 กรกฎาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
16 – 18 กรกฎาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
23 – 25 กรกฎาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
28 – 30 กรกฎาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
06 – 08 สิงหาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
12 – 14 สิงหาคม 2565 15,990 14,990 11,990 3,900 
20 – 22 สิงหาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
27 – 29 สิงหาคม 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
03 – 05 กนัยายน 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
10 – 12 กนัยายน 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
17 – 19 กนัยายน 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
24 – 26 กนัยายน 2565 13,990 12,990 9,990 3,900 
08 – 10 ตุลาคม 2565 14,990 13,990 10,990 3,900 
13 – 15 ตุลาคม 2565 14,990 13,990 10,990 3,900 
14 – 16 ตุลาคม 2565 14,990 13,990 10,990 3,900 
22 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 14,990 11,990 3,900 
29 – 31 ตุลาคม 2565 14,990 13,990 10,990 3,900 

** ที่พกัไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณลีูกค้าเดนิทาง 3 ท่านต้องช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ ** 

 
อตัราค่าบริการส าหรับเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน * 



 
 
ส้าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ  ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นทีเ่หลอื  21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีก่าํหนด  ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร  

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์  หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการ
แนะนําเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ  ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย  และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั  หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท  ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได้ 

7. เงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอุบตัเิหตุเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 



 



 



 


