
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– น ้ำพุแหง่ควำมมัง่คัง่ – Merlion Park - กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์

(ไม่รวมค่ำเขำ้โดม) – มำรีน่ำเบยแ์ซน – ชมโชว ์Spectra Light & Water Show  

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 

เคาน์เตอร ์K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัท คอยอ านวย

ความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

09.45 น.  เหินฟ้ำสู่ สนำมบินชำงฮี โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่ SQ973 

 (บริกำรอำหำรบนเครื่องพรอ้มเครื่องด่ืม) 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮ ีประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง

สิงคโปร ์น าท่านชม "ซันเทคซิต้ี" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหน่ึง 

อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย พรอ้มทั้งเยี่ยมชม "น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่" หรือ Fountain of 

Wealth อันเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนประเทศเล็กๆ แห่งน้ีตอ้งแวะมารับพลังน ้ าแห่งความร า่รวยเสมอไป ซึ่งน ้ าพุ ณ ที่

แห่งน้ียงัไดร้ับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน ้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่

ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุย้ทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจา้ตัววงแหวน

ที่มนี ้ าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มคีวามหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความ

มัง่คัง่ การที่น ้ าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกักเก็บความมัง่คัง่ของตัวตึก SUNTEC CITY 

โดยสายน ้ าประหน่ึงความมัง่คัง่ที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น ้ าพุแห่งความมัง่

คัง่”กล่าวกนัวา่ ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดินรอบน ้ าพุแห่งน้ีสามรอบโดย

เอามือแตะที่น ้ าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้ าแห่งโชคลาภและความโชคดี  หรือร า่รวย

ตลอดปี อีกทั้งน ้ าพุที่น่ีน้ันมีลักษณะที่แตกต่างจากน ้ าพุที่อื่นนั่นคือน ้ าพุที่น่ีจะไหลลงซึ่ง

โดยปกติแลว้น ้ าพุที่อื่นๆ มกัจะมทีิศทางพุ่งขึ้ น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร ์

สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกับเปลือก

ทุเรียนขนาดยกัษ์ ววิสิงคโปร ์ฟลายเออร,์ มาริน่า เบยแ์ซนด ์

น าทุกท่านชม กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจดั

สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท้่านไดช้ื่นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมทีางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super Tree คู่ท่ีมคีวามสงูเขา้

ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอด

ของ Super Tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซน

ของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไมต้้องการดังน้ี 

Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และยังมี

สวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม (ไมร่วมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) 

 

 

 

 

 

 เย็น บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร   

จากน้ันน าท่านชม  มำรีน่ำ เบยแ์ซนด  ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์

แซนด์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 2,500 หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky 

Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือ

ตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก    

มีพ้ืนที่กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บน

สวน ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้   



 

 

มีรา้นอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่   

ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝัง่ตรงขา้มกับตัวโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ย

เกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลาย

รปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ 

รเูล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า ภายในยงัมรีา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร ์ท่ำนที่จะเขำ้สถำนคำสิโน ตอ้ง

แสดงพำสปอรต์และหำ้มเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 21 ปีเขำ้ กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษหำ้มใส่

กำงเกงขำสั้น สุภำพสตรีใส่ชุดสุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสินคา้ยี่ห้อดังๆ ไดม้ากมายอาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว 

เมอร์ไลออ้น, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จาก

มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว ์

Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชวสุ์ดอลังการที่น่าต่ืนตาต่ืนใจใหก้ับนักท่องเที่ยวที่

ไดม้าเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง 

และ สายน ้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า 

ดา้นหน้าของ MARINA BAY SAND  

 (กำรแสดงเริ่ม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทำงหำ้ง)   

 

 

 

 

 

พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดบั 3ดำว หรือเทียบเท่ำ* 

วนัที่สอง อิสระเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์ูนิเวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตำมอธัยำศยั 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

หลังอาหารเชา้หัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แลว้แต่ความ

ต้องการของท่าน หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะ ให้

ค าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกนั 

(ไม่รวมค่ำเขำ้ เครื่องเลน่ หรือโชวต์ำ่งๆ และค่ำเดินทำงไป-กลบั และไม่มีไกดบ์ริกำร)  

(ค ำแนะน ำ :  ควรพกนำมบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลบัโรงแรม) 



 

 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็น

อาณานิคมของประเทศองักฤษ ปืนใหญ่ที่เมือ่ก่อนเคยใชก็้เป็นจดัแสดงโชวท์ี่น่ี คือ ฟอร์ดซิโล

โซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใน

เกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหม้ีสถานที่ส าหรับท่องเที่ยว

หลายที่ ที่สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น 

Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. 

AQURIUM โลกใตน้ ้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอื่นๆอีกมากมาย 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ำ

บัตรเข้ำชม ท่ำนละ 1,850 บำท **หรือรำคำ ณ ปัจจุบัน**) มีทั้งหมด 7 โซน            

เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  

สิงคโปร ์ในพ้ืนที่ 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี

สอรท์ หอ้งพกักวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังม ี 

คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower  

 

 

 

 

 

 

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

เล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ท่ีสงูที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลัง

อยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัมี ่  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดัง แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไมรู่ลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม

แห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอย่างแทจ้ริง   



 

 

 หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์

สตัวน์ ้ าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้ าเพลิดเพลินเต็มที่กบับรรยากาศ ใตท้ะเลที่สวยงาม  

 **อิสระม้ืออาหารกลางวนัและม้ืออาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว** 

พกัที ่ FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม วดัเจำ้แม่กวนอิม – วดัพระเข้ียวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - กรุงเทพฯ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สกักำระเจำ้แม่กวนอิม ที่ วดัเก่าแก่ และศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของคนสิงคโปรเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถกูสรา้งขึ้ นมาเมื่อไม่นานมาน้ีดว้ยทุน

สรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถัง ดา้นใน

จะม ี4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรม

สารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการะ เชิญท่านเดินเที่ยวชมอาคารบา้นเรือน

ของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่

สวยงามพรอ้มมขีองฝากที่ระลึกมากมายใหเ้ลือกซื้ อหากนั   

  

  

 

 

  

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร...พิเศษ เมนูขำ้วมนัไก่ช่ือดงั 

จากน้ันใหท้่านอิสระกับการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมัยที่ถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 

อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวดีีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป 

ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซื้ อสินคา้ BRAND NAME 

ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 

ร้านค้า  และโรงแรมชั้ น ดีมากมายตั้ งอยู่ เ รี ยงราย สองฝั่งถนนอาทิ เช่น  ห้า ง  

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   

 (หัวหนา้ทัวรมี์การนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม    

ในกรณีท่ีท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนา้ทัวรจ์ะใช้วิจารณญาณในการ 

เดินทางน าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

18.45 น.        น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ978  



 

 

(บริกำรอำหำรบนเครื่องพรอ้มเครื่องด่ืม) 

20.10 น.        เดินทางถึง ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกครั้งก่อนท ำกำร ออก 

ตัว๋เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทำ่นท่ีใชบ้ริกำร *** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 
รำคำไม่รวมตัว๋ 

06 – 08 กรกฎำคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

20 – 22 กรกฎำคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888 

27 – 29 กรกฎำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

28 – 30 กรกฎำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

10 – 12 สิงหำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

11 – 13 สิงหำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 – 26 สิงหำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

07 – 09 กนัยำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 กนัยำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

28 – 30 กนัยำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

06 - 08 ตลุำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

12 – 14 ตลุำคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

13 – 15 ตลุำคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

19 – 21 ตลุำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

20 - 22 ตลุำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

26 – 28 ตลุำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

02 – 04 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 



 

 

09 – 11 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

16 – 18 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

17 - 19 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

23 – 25 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

24 - 26 พฤศจกิำยน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

01 - 03 ธนัวำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

07 – 09 ธนัวำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

08 – 10 ธนัวำคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

14 - 16 ธนัวำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

15 - 17 ธนัวำคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888 

21 – 23 ธนัวำคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

22 – 24 ธนัวำคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888 

28 – 30 ธนัวำคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

29 – 31 ธนัวำคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888 

** โรงแรมมีหอ้งพกัแบบ 2 ท่ำนต่อหอ้งเท่ำนั้น  

ยกเวน้เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี สำมำรถพกัได ้(โดยไม่มีเตียงเสริม) 

กรณีจองทวัรแ์บบไม่เป็นคู่จะตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิม ** 

  ** รำคำเด็กอำยไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท**  

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

ท่ำนละ  40 SGD /ทริป/ตอ่ท่ำน ส่วนของหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพึงพอใจ***   

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกัที่อำจะมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กับควำม

เหมำะสมเป็นหลกัโดยจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั 

กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบ

จ  ำนวน ดงักล่ำว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรอืเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ            ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้ริกำร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 40 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด



 

 

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศที่ไมม่วีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มลิลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมซีิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท้ี่ฝ่าฝืนหาก

เจา้หน้าที่ตรวจพบจะถกูจบัปรบัในอตัราที่สงูมาก ส าหรบั บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่รา้นคา้สะดวกซื้ อบน

เกาะสิงคโปรไ์ด ้  

 
 

 

 


