
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

สิงคโปร ์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

3D2N เลทส์โก สิงโตด้ายแดง 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์- น า้พุแหง่
ความม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ -  การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์- มา
รนีา่เบยแ์ซน - ชมโชวน์ า้พุแสงสเีสยีง Spectra Light & Water 
Show  

 

06.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 
เคาน์เตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวย
ความสะดวก และแนะน าการเดนิทาง 

 
09.45 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ973  

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  
13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์ 

จากนัน้น าท่านชม "ซนัเทคซติ ี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมี

หา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อัน

เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ 

แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน ้าแหง่ความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ ทีแ่หง่นี้ยังไดรั้บการบันทกึวา่ใน

กนิเนสบุค๊เมือ่ปี 1998 เป็นน ้าพุทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮวง

จุย้ทั ้งหลายบอกเป็นเสยีงเดียวกันว่า เจา้ตัววงแหวนที่มีน ้ าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มี

ความหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งคั่ง การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคอื

การกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน 

อันเป็นทีม่าของชือ่ “น ้าพุแหง่ความมั่งคั่ง”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้า

เดนิรอบน ้าพแุหง่นีส้ามรอบโดยเอามอืแตะทีน่ ้าพไุวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแหง่โชคลาภและ

ความโชคด ี หรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่นัน้มลีักษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพุทีอ่ ื่นน่ันคอืน ้าพุ

ทีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพทุีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุง่ขึน้ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคูก่ับ เมอร ์

ไลออน พารค์ สัญลักษณ์ของการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพ

นาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึง่มลีักษณะคลา้ยกับเปลอืกทุเรียนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร์ ฟลาย

เออร ์มารน่ิา เบยแ์ซนด ์



 

 
 

จากนัน้น าท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(GARDEN BY THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจัด
สวนที่ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super Tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีว ้
ส าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree 
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะ
แบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบ
แหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่างๆ ใหเ้ดนิชม (อตัรา
คา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมี
การจัดแสดงทีต่า่งตา่งกันออกไป 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้น าท่านชม มารนีา่ เบยแ์ซนด ์รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก
กวา่ 2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่
รวมคา่ขึน้ตกึ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่
เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวน



 

ลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไม ้
ประดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์
คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่อันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็ม
ไปดว้ยเกมสก์ารพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลาย
รูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์
แบลค๊แจ๊ค บาคารา่ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย 

 
 

 
 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ท่านทีจ่ะเขา้สถานคาสโินตอ้งแสดง
พาสปอรต์ และหา้มเด็กอายุต า่กวา่ 21 ปีเขา้ดา้นใน การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใส่

กางเกงขาส ัน้ สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ   และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

และนอกจากหา้งแหง่นีจ้ะมสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายแลว้น ัน้ ยงัมขีนมของฝาก
มากมายใหท้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเพลนิเพลนิ และที่
พลาดไมไ่ดเ้ลยน ัน้คอื “IRVINS SKIN FISH & 
POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนมทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากใน
สงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชาตคิอื รสหนงัปลาไข่
เค็ม รสมนัฝร ัง่ไขเ่ค็ม และมนัฝร ัง่รสชาตแิบบออรจินิลั 



 

ทา่นใดทีม่าสงิคโปรไ์มค่วรพลาด  
 

 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาท ิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีทุ่กท่านสามารถชมววิเมอรไ์ลออ้น 
สงิคโปรไ์ฟลเออร ์ตกึแอสพลานาด และบรเิวณอา่วมารน่ีาเบยจ์ากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงาม
และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกับโชว ์Spectra light & Water Show 
ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร์ คอืการแสดง
โชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออก
เฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การ
แสดงเร ิม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง)   
 

พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควาเรยีม  
ตามอธัยาศยั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แต่ความ
ตอ้งการของทา่น หากทา่นไมต่อ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะใหค้ าแนะน าใน
การท่องเที่ยวแก่ท่านเชน่เดยีวกัน (ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่
ความสะดวกในการเดนิทางกลบัโรงแรม) 
 

 
 

ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore มี
ทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ สงิคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของ
ทะเลสาบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มี
ทัง้ยังม ีคาสโินเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower (อตัรคา่บรกิาร
นี ้ไมร่วมคา่เขา้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์า่งๆ และคา่เดนิทางไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิาร)  
 

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



 

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์า่งๆ เสมอืนท่าน
ก าลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   
4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่  
5. Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง 
ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สัตวโ์ลก  
ลา้นปี   
7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศูนย์
รวมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

  

 
  

หรอืเลอืซือ้บัตรเทีย่วชม Aquarium เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอื
พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าใน ชือ่ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่ับบรรยากาศ ใตท้ะเลที่
สวยงาม  

  
อสิระมือ้อาหารกลางวนั และมือ้อาหารเย็น เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเลน่เครือ่งเลน่  
 

พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรอืระดบั  
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัเยีย่ไหช่งิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - น า้ตกใน
รม่ THE RAIN VORTEX - สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์- 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 



 

น าทา่นเดนิทางเขา้ วดัเยีย่ไหช่งิ ถกูขนานนามวา่เป็น The Love Temple ของสงิคโปร ์เป็นวัด
จนีลัทธเิตา๋ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มอีายมุากถงึ 199 ปี อยูท่า่มกลางยา่นธรุกจิ แตเ่ป็นวดัเล็กๆ 
คลา้ยศาลเจา้ที่มคีวามเงยีบสงบ แมจ้ะมตีกึสูงลอ้มรอบ หากตอ้งการขอพรเรื่องความรักก็ขอ 
ดา้ยแดง จากเจา้หนา้ที่ โดยอธษิฐานบอกชือ่ นามสกุล และเรือ่งทีอ่ยากขอกับ เทพเจา้เย่ว ์
เหลา่ หรอืเทพแหง่ความรกั ทีเ่ป็นรูปปั้นองคเ์ล็กสดี า สังเกตไดไ้มย่ากเพราะมดีา้ยแดงคลอ้ง
คอท่านอยู่มากมาย ในวัดจะมธีปูเป็นก าๆ มัดเอาไว ้แต่ถา้บอกวา่มาจากประเทศไทยเจา้หนา้ที่
จะหยบิธปู 3 ดอกใหท้า่นไหว ้และปักทีก่ระถางธปูดา้นนอก 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วดันีถ้กูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานี้ดว้ยทุนสรา้ง
กวา่ 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ 
แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่น
ฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชญิท่านเดนิเที่ยวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนที่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ในยา่น CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝาก
ทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน ระหวา่งน าท่านแวะชมสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ยา่นไชน่า
ทาวนม์สีนิคา้ราคาถกูมากมาย อาท ิน ้าหอม ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 

 
 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนขูา้วมนัไกต่น้ต าหรบั BOON TONG KEE 
 
จากนั้นใหท้่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 
อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง 
ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้
ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศีูนย์การคา้ รา้นคา้ และ
โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  
 

 
 

(หมายเหตุ : หวัหนา้ทวัรจ์ะท าการนดัหมาย กรุณาตรงตอ่เวลาเพือ่ประโยชนข์อง
สมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหน้าทวัร ์จะใช้

วจิารณญาณในการเดนิทางน าคณะส่วนรวมเดนิทางสู่สนามบนิ และอาจจะท าใหไ้ม่
สามารถไปชม น า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร  ์เพื่อเดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

น าทา่นเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหมล่า่สดุทีต่ัง้อยูภ่ายในสนามบนิบนิชางง ีน า้ตกจเีวล หรอื THE RAIN 
VORTEX เป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกถงึ 130 ฟตุ ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตก
อนิดอรอ์ยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใช ้

น ้าหมนุเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระเลย
ทีเดียว นอกจากน ้าตกอนิดอร์นี้แลว้ ยังมีส่วนของสวนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลมอย่าง 
Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุร่มรืน่และโมเดริน์ราวกับอยูใ่น
ยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟตุ มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถ
ชืน่ชมกับไมใ้หญท่ีอ่ยูใ่นสวนนัน้ไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เมอืงในสวน’ นอกจากนี้ยังมี
รา้นขายสนิคา้และรา้นอาหารมากถงึ 280 รา้น ในพื้นที่ 10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ที่อยู่เหนือพื้นดนิ 
และอกี 5 ชัน้อยูใ่ตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย  
 



 

 
 

18.45 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ978  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋
โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ 
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใด
ท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 8 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

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 เมษายน - 02 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม - 01 มถินุายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

** เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่  

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ  1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน 
ดงักลา่ว บรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน 
กรณนัีกทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่น
ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว
หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับ
ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 
ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ
ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้
แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 
1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร์ มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ หมากฝร่ัง บุหรี่ ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท้ี่ฝ่าฝืนหาก
เจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สงูมาก ส าหรับ บุหรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บน
เกาะสงิคโปรไ์ด ้  

 


