
 

 

รหัสทัวร ZET1900533 

ทัวรสิงคโปร ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ) 
น้ําพุแหงความมั่งค่ัง หรือ Fountain of Wealth 

ถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค   ชม GARDEN BY THE BAY 

เยี่ยมชมมารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร 
สักการะเจาแมกวนอิม 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร - นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง - เมอรไลออน พารค - การเดนส 
บาย เดอะ เบย - มารีนาเบยแซน - ชมโชวนํ้าพุแสงสีเสียง Spectra Light & 
Water Show (-/L/D)  

06.30  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 
เคานเตอร K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท 
คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

09.45  เหินฟ�าสู สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบนิที่ 
SQ973  

เที่ยง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเที่ยงบนเครื่อง (1) 
 

 
 
13.15  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระ จากน้ันนําทาน
เดินทางสู เมืองสิงคโปร นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก 
"ฮวงจุย" ประหน่ึง อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม "นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง" 
หรือ Fountain of Wealth อันเปนหน่ึงในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศ
สิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แหงน้ีตองแวะมารับพลังน้ําแหงความ
รํ่ารวยเสมอไป ซึ่งน้ําพุ ณ ที่แหงน้ียังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุคเมื่อป 1998 
เปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยทั้งหลาย
บอกเปนเสียงเดียวกันวา เจาตัววงแหวนที่มี น้ําพุงออกมาเขาสูใจกลางน้ําพุ มี
ความหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่นํ้าพุงเขาตรงกลาง
ดานในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหน่ึง
ความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเปนที่มาของชื่อ “น้ําพุแหงความมั่งคั่ง”กลาวกันวา 



 

 

ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แลวไดมาเดินรอบน้ําพุแหงน้ีสามรอบโดยเอามือแตะ
ที่น้ําพุไวตลอดเวลาจะไดรับพลังน้ําแหงโชคลาภและความโชคดี หรือรํ่ารวยตลอดป 
อีกทั้งน้ําพุที่น่ีน้ันมีลักษณะที่แตกตางจากน้ําพุที่อ่ืนน่ันคือน้ําพุที่น่ีจะไหลลงซึ่งโดยปกติ
แลวน้ําพุท่ีอ่ืนๆ มักจะมีทิศทางพุงขึ้น 

 

 
จากน้ันนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค สัญลักษณของการทองเท่ียวประเทศ
สิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคลาย
กับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด 
 



 

 

 
นําทุกทานชม การเดน บาย เดอะเบย “GARDEN BY THE BAY”ใหทานไดชม
การจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแห งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ 
Super Tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือน
หลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง
เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไม
รวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตละเดือนจะมีการจัด
แสดงที่ตางตางกันออกไป 

 



 

 

 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) 

จากน้ันนําทานชม  มารีนา เบยแซนด  รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร  มารีนา เบย
แซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands 
Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตึก) เปนสถาปตยกรรมรูปราง
คลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญ
ที่สุดในโลก มีพื้นท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง 
200 ม. บนสวน ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไม
ประดับอีก 650 ตน   มีรานอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีนา 
เบยแซนด คาสิโน” ทีต่ั้งอยู   ในตัวอาคารอันโออาอันหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม 
จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยว สามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมสหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนัน



 

 

หยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคา
ปลีก และภัตตาคารมากมาย  

 

 
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตอง
แสดงพาสปอรตและหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปเขา การแตงกาย สุภาพบุรุษหาม
ใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ  และหามสวมรองเทาแตะ)  
 

และนอกจากห างแห งนี้ จะมีสินค าแบนด เนม
มากมายแลวนั้น ยังมีขนมของฝากมากมายใหทานไดช
อปปم�งกันอยางเพลินเพลิน และที่พลาดไมไดเลยนั้นคือ 
“IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่ เ ป น



 

 

ขนมที่มีช่ือเสียงอยางมากในสิงคโปร โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลา
ไขเค็ม รสมันฝรั่งไขเค็ม และมันฝรั่งรสชาติแบบออริจินัล ทานใดที่มาสิงคโปรไม
ควรพลาด  

 

 
 

สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมายอาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โด ย ที่ ทุ ก
ทานสามารถชมวิว เมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ 
อาวมารีนาเบย จากมุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก พรอม
ทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว Spectra light & Water Show ซึ่งเปนโชวสุดอลังการ
ที่นาตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light & 
Water Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ที่ใหญที่สุดในตะวันออก
เฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY 



 

 

SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของ
ทางหาง)   

พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย 

(B/-/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟ�า หรือ TAXI แลวแต
ความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซา หัวหนาทัวร
จะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทานเชนเดียวกัน 

 
 



 

 

(ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกด
บริการ) (คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางกลับโรงแรม) 
 

 
 
เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือกอนเคยเปนฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตก
เปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปนใหญที่เมื่อกอนเคยใชก็เปนจัดแสดงโชวที่น่ี 
คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ในตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูก
จัดใหมีสถานที่สําหรับทองเที่ยวหลายที่ ที่สามารถน่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อม
ต อ ไป ยั ง ส ถ า น ที่ ท อ ง เที่ ย ว  อ า ทิ เช น  Universal Studio, Images Of 
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM 
โลกใตน้ําที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of 
Singapore (คาบัตรเขาชม ทานละ 1,975 บาท **หรือราคา ณ ปจจุบัน**) มี
ทั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอร
แซล สตูดิโอ  สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียว



 

 

ชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่
หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  คาสิโนเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม 
Crockford Tower  

1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3 D Battle แ ล ะ  Battle star 
Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรษุ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3) Madagascar A CrateAdventure เปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือน

ทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่   
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง 

ส ีเสียง จริง ทานจะต่ืนเตนประทับใจไมรูลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลก

ลานป   
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนย

รวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง  
  



 

 

 
  

หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park 
คือพิพิธภัณฑสัตวน้ําใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูก ออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ําเพลิดเพลินเต็มที่กับ
บรรยากาศ ใตทะเลทีส่วยงาม  

 **อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว** 
พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกว - ฮาจิเลน - ชอปปم� งออรชารด - 

สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเปนสิริมงคลแกทุกทาน  



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดน้ีถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ี
ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัย
ราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุด
นาสนใจอยูที่ชั้น 4 เปน พระบรมสารีริกธาตุสวนฟนของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ 
เชิญทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน 
CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึก
มากมายใหเลือกซื้อหากัน   

 
 
จากน้ันนําทานถายรูปสู ฮาจิเลน เปนถนนเล็ก ๆ แหงนึงในสิงคโปร ซึ่งเต็มไปดวย ช็
อปรานคา รานอาหาร ที่มีรวดลายสีสัน มากมาย มีมุมตาง ๆ ใหทานไดถายรูป ราน
แตละรานก็จะออกแบบตกแตงกันอยางเต็มทื่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบอาคาร
บานเรือที่จะมีรูปทรงคลาย ๆ ปนัง สไตลชิโนโปตุกรีส นักทองเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร 
และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวน้ีกัน ถือวาเปนจุดไฮไลทของสิงคโปร 

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรับ BOON 

TONG KEE (5) 
จากน้ันใหทานอิสระกับการชอปปم�งเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ พรอมชมสินคา 
อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณ
ยานชอป ปم�ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซื้อ
สินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก 
เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝم�งถนน
อาทิเชน หาง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 



 

 

 
 
 (หัวหนาทัวรมีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม 
ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ 
เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน)  
นําทานเช็คอินที่เที่ยวใหมลาสุดที่ตั้งอยูภายในสนามบินบินชางงี นํ้าตกจีเวล เปน
น้ําตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคและน้ําตก
อินดอรอยาง The Rain Vortex  ซึ่งถือเปนน้ําตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวใน
สนามบิน โดยใชน้ําหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ําในสระวายน้ําขนาด
มาตรฐานของโอลิมปก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากน้ําตกอินดอรน้ีแลว ยังมีสวนของ
สวนที่อยูในสถาปตยกรรมทรงกลมอยาง Canopy Park ที่เต็มไปดวยสวนดอกไม
และพันธุไมนานาชนิดสุดรมรื่นและโมเดิรนราวกับอยูในยานอวกาศ โดยเฉพาะ
สะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 164 ฟุต มีทางเดินตาขายใหสามารถชื่นชมกับ
ไมใหญที่อยูในสวนน้ันไดภายใตการออกแบบใหเปนดั่ง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยังมี



 

 

รานขายสินคาและรานอาหารมากถึง 280 ราน ในพื้นที่ 10 ชั้น โดยมี 5 ชั้นที่อยู
เหนือพ้ืนดิน และอีก 5 ชั้นอยูใตพื้นดินอีกดวย 
 

 
 

18.45    นําทานเหินฟ�าสู  กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่  
SQ978  

เที่ยง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเที่ยงบนเครื่อง (3) 
20.10   เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 
 

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



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการ ออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 
 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ  

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวม

ตั๋ว 

05 – 07 กรกฎาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
13 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
16 – 18 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
26 – 28 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
27 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 
02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
09 – 11 สิงหาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
10 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 
16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 



 

 

23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
06 – 08 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
07 – 09 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
13 – 15 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
14 – 16 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
27 – 29 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
28 – 30 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
12 – 14 ตุลาคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999 
19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
25 – 27 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 
23 – 25 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
06 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
07 – 09 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
13 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
14 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
20 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
21 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 
27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999 
28 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 
29 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

 
** โรงแรมมีหองพักแบบ 3 ทานตอหองอยางจํากัด 

ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม 
โดยทางบริษัทจะดูแลเรื่องการเดินทาง 

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน-เอาท ใหแกทาน 
ยกเวนเด็กอายุตํ่ากวา 8 ปเทานั้น ที่สามารถพักหอง 2 ทานกับผูใหญแบบไมเสริมได** 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**  

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น  
และหัวหนาทัวรทานละ  40 SGD /ทริป/ตอทาน***  

โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวน ดังกลาว บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ              
 คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 40 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

 
 
 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลกิการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการ
นําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

 
 
 



 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ



 

 

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑ

ไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด
บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา
ฯ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเขาประเทศ ผูที่ฝ�าฝน
หากเจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อท่ีรานคา
สะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปรได   
 

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


