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วนัแรกของการเดินทาง (1)          กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์- น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ -การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์

      - มารีน่าเบยแ์ซน - ชมโชวน์ ้ าพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show (-/L/D) 

06.30  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทุกท่าน 

 

 

 
 

09.45  เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เท่ียวบินท่ี SQ973  

 (สายการบินสิงคโปรอิ์รไ์ลนม์ีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.15  เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้

เป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร ์น าท่านชม "ซนัเทคซิต้ี" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้ง

มือมีห้านิ้ วเรียงราย พร้อมทั้งเย่ียมชม "น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็นหนึ่งในสญัลักษณ์แห่ง

โชคลาภของประเทศสงิคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเลก็ๆ แห่งนี้ ต้องแวะมารับพลังน า้แห่งความร ่ารวยเสมอไป 

ซึ่งน า้พุ ณ ที่แห่งนี้ ยังได้รับการบนัทกึว่าในกนิเนสบุค๊เมื่อปี 1998 เป็นน า้พุที่ใหญ่ที่สดุในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชค

ลาภ ซินแสฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสยีงเดียวกนัว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน า้พุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน า้พุ มีความหมายเป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น า้พุ่ง

เข้าตรงกลางด้านในคอืการกกัเกบ็ความมั่งคั่งของตัวตึก 

SUNTEC CITY โดยสายน า้ประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหล

มารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น า้พุแห่งความมั่งคั่ง”

กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มา

เดินรอบน ้าพุแห่งนี้ สามรอบโดยเอามือแตะที่น ้าพุไว้

ตลอดเวลาจะได้รับพลังน า้แห่งโชคลาภและความโชคดี 

หรือร ่ ารวยตลอดปี อีกทั้ งน ้าพุที่นี่ นั้ นมี ลักษณะที่

แตกต่างจากน า้พุที่อื่นนั่นคอืน า้พุที่นี่จะไหลลงซึ่งโดยปกตแิล้วน า้พุที่อื่นๆ มกัจะมทีศิทางพุ่งขึ้น 
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จากนั้นน าท่านถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณข์อง

การท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพ

นาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกบัเปลือกทุเรียน

ขนาดยักษ์ วิวสงิคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด ์

น าทุกท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE 

BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร์ ให้

ท่านได้ชื่นชมกบัต้นไม้นานาพันธุ ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ห่ ง ช าติ ข อ ง  Marina Bay บริ ห า ร โ ดย

คณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super Tree คู่ที่มคีวามสงูเข้าด้วยกนั มี

ไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสงูขึ้น50 

เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวน

จะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ ต้นไม้

ต้องการดงันี้  Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเยน็) และCloud 

Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดิน

ชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดย

แต่ละเดอืนจะมกีารจัดแสดงที่ต่างต่างกนัออกไป 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 

2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้ งอยู่ชั้ นที่  57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก)  เ ป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มี

พ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสงู 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มี

ต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น   มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ 
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คาสโิน” ที่ตั้งอยู่   ในตัวอาคารอนัโอ่อ่าอนัหรูหราฝั่งตรงข้ามกบัตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เตม็ไปด้วยเกมสก์ารพนัน

ทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับ

เกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกว่า 600 โตะ๊ 

มีตู้ พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ 

แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมร้ีานค้าปลีก และภัตตาคาร

มากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ี

จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มเด็ก

อายุต า่กว่า 21 ปีเขา้ การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่

กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชดุสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

และนอกจากหา้งแห่งนี้ จะมีสินคา้แบนดเ์นมมากมายแลว้นั้น ยงัมีขนมของ

ฝากมากมายให้ทานไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเพลินเพลิน และท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยนั้นคือ 

“IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ท่ีเป็นขนมท่ีมี ช่ือเสียงอย่างมากใน

สิงคโปร ์โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนงัปลาไข่เค็ม รสมนัฝรัง่ไข่เค็ม และมนั

ฝรัง่รสชาติแบบออริจินลั ท่านใดท่ีมาสิงคโปรไ์ม่ควรพลาด  

 

ส าหรับนักช้อปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินค้าย่ีห้อดังๆ ได้มากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 

Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สงิคโปร์ไฟลเออร์, ตกึแอสพลานาด และบริเวณ อ่าว

มารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกบัโชว์ Spectra light & 

Water Show ซึ่งเป็นโชว์สดุอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & 

Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริม

ปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมี

กิจกรรมของทางหา้ง)   

พกัท่ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)          อิสระเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ ซี อควาเรียม ตามอธัยาศยั (B/-/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเช้าหัวหน้าทวัร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่

ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซน็โตซ่า หัวหน้าทวัร์จะให้ค าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดยีวกนั 
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(ไม่รวมค่าเขา้ เคร่ืองเล่น หรือโชวต่์างๆ และค่าเดินทางไป-กลบั และไม่มีไกดบ์ริการ) (ค าแนะน า : ควรพก

นามบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการเดินทางกลบัโรงแรม) 

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทพัทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ 

ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้กเ็ป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ด

ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบัโลก ภายในเกาะเซน็โตซ่ามขีนาด 

5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่ส  าหรับ

ท่องเที่ยวหลายที่ ที่สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อม

ต่อไปยังสถานที่ ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal Studio, 

Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky 

Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต้น ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอกีมากมาย 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกบั ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 1,975 

บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบนั**) มทีั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์

แซล สตดูโิอ  สงิคโปร์ ในพ้ืนที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซน็โตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มรีีสอร์ท ห้องพัก

กว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหร ู6 ดาวที่หลากหลายรปูแบบ มทีั้งยังม ี คาสโินเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่

โรงแรม Crockford Tower  

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

ที่สดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรษุ เชรค็และเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสตัว์ต่างๆ เสมอืนท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมมัมี่   
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5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้น

ประทบัใจไม่รู้ลืม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัว์โลกล้านปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทงิของจักรวาล

อย่างแท้จริง  

 

หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าใน ชื่ อ S.E.A. 

Aquarium จัดอนัดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้เพลิดเพลิน

เตม็ที่กบับรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม  

 **อิสระมื้ ออาหารกลางวนัและมื้ ออาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว** 

พกัท่ี FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)          วดัเจา้แม่กวนอิม - วดัพระเข้ียวแกว้ - ฮาจิเลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - น ้ าตกในร่ม  

                                               THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางเข้า สกัการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สทิธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสงิคโปร์เพ่ือเป็นสริิ

มงคลแก่ทุกท่าน  

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม วดัพระเข้ียวแกว้ วัดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญ

สงิคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกบัศาสนาพุทธ โดย

จุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิญท่านเดินเที่ยวชมอาคาร

บ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณใ์นย่าน CHINA TOWN บนัทกึภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของ

ฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากนั   
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปสู่ ฮาจิเลน เป็นถนนเลก็ ๆ แห่งนึงในสงิคโปร์ ซึ่งเตม็ไปด้วย ชอ็ปร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีรวดลาย

สสีนั มากมาย มีมุมต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ร้านแต่ละร้านก็

จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทื่ทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงบอาคารบ้านเรือที่จะมีรูปทรงคล้าย ๆ ปีนัง สไตล์ชิโน

โปตุกรีส นักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวไทยกจ็ะมา

ถ่ายภาพแถวนี้กนั ถอืว่าเป็นจุดไฮไลทข์องสงิคโปร์ 

 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร...พิเศษ เมนูขา้วมนัไก่ตน้

ต าหรบั BOON TONG KEE (5) 

จากนั้นให้ท่านอสิระกบัการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสนิค้าทนัสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสนิค้า อเิลก็ทรอนิกสค์อมพิวเตอร์ กล้อง

ถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเดก็ ณ บริเวณย่านช้อป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสงิคโปร์ต้องเดินชม

และซื้ อสินค้า BRAND NAME ย่ีห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 

ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนนอาทิเช่น ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ

อื่นๆอกีมากมาย  

 (หวัหนา้ทวัรม์ีการนดัหมาย กรุณาตรงเวลา เพือ่ประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม ในกรณีท่ีท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดั

หมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ เดินทางน าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

น าท่านเชค็อินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินบินชางงี น ้ าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน ้าตก

อินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์และน า้ตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็น

น ้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น ้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน า้ในสระว่ายน า้ขนาด

มาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทเีดียว นอกจากน า้ตกอนิดอร์นี้ แล้ว ยังมีส่วนของสวนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลม

อย่าง Canopy Park ที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดสุดร่มร่ืนและโมเดิร์นราวกับอยู่ในยานอวกาศ 

โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 164 ฟุต มีทางเดินตาข่ายให้สามารถชื่นชมกับไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวนนั้นได้

ภายใต้การออกแบบให้เป็นดั่ง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ ยังมีร้านขายสนิค้าและร้านอาหารมากถึง 280 ร้าน ในพ้ืนที่ 10 

ชั้น โดยม ี5 ชั้นที่อยู่เหนือพ้ืนดนิ และอกี 5 ชั้นอยู่ใต้พ้ืนดนิอกีด้วย 
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18.45    น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ978  

 (สายการบินสิงคโปรอิ์รไ์ลนม์ีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

20.10   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออก ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไมม่ีเตียง 

(อายไุม่เกิน 8 ปี) 

พกัเดี่ยวเพิม่ ราคาไม่รวมตัว๋ 

02 – 04 มกราคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

03 – 05 มกราคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

04 – 06 มกราคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

09 – 11 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

10 – 12 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

11 – 13 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 – 18 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 – 19 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

18 – 20 มกราคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

01 – 03 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 13,999 4,500 12,999 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 มีนาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 – 14 มีนาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 – 15 มีนาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 มีนาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 – 21 มีนาคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 



 
 
 
 
  
 
 

ทวัร์สงิคโปร ์ยูนเิวอร์แซล สตดูโิอ เลสโก สาวน้อย 3D2N_SQ_ZE_Zsin03_Jan-Mar’20_SA      Page 10 

 

20 – 22 มีนาคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

21 – 23 มีนาคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

26 – 28 มีนาคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

27 – 29 มีนาคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัรท่์านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 

โปรแกรมท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 

ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บริษทัฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ              ค่าจ้างมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เนต็ ค่าซักรีด 

มนิิบาร์ในห้อง รวมถงึค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศกท้์องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าจ านวน 7,000 บาท เพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจน

ซี่ ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อเีมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้

น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงินค่าบริการดงันี้  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คนืเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คนืเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก

ค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบนิ การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางกรณมีนีักท่องเที่ยวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นี้ส  าหรับผู้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดทีี่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสอืเดินทาง

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสอืเดนิทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกดิจากความผดิ

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณทีี่มกีารเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

ค่าประกนัภัยสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิฯลฯ  
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8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตวัขึ้นเคร่ืองบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลิตรต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้น

ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 

ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านั้น  

3. เกาะสงิคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ ์หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับใน

อตัราที่สงูมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบนเกาะสงิคโปร์ได้   

 

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

 


