
 

 

รหัสทัวร ZET1902710 
ทัวรสิงคโปร ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เลสโกสิงโตทะเล 3 วัน 2 คืน (SQ) 
บินกับสายการบินระดับเวิลดคลาส – ชมนํ้าตกในรมที่สงูที่สุดในโลก 
ชมโชวมานนํา้แสงสีเสียง - เซลฟم�สุดคูลถนนฮาจเิลน  
เต็มอิ่มอาหารขึ้นชื่อขาวมันไกตนตําหรับ 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร - นํ้าพแุหงความมัง่คัง่ - เมอรไลออน พารค - การเดนส 
บาย เดอะ เบย - มารีนาเบยแซน - ชมโชวนํ้าพแุสงสีเสียง Spectra Light & 
Water Show (-/L/D)  

06.30  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 
เคานเตอร K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท 
คอยอาํนวยความสะดวก ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

 

 

 
 
09.45  เหินฟ�าสู สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที ่

SQ973  
 (สายการบินสิงคโปรอริไลนมีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.15  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสงิคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว รับกระเป�าสมัภาระ  
 



 

 

 
 
จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองสงิคโปร นําทานชม "ซนัเทคซิตี"้ ตกึ 5 หลัง ที่
ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย" ประหนึง่ อุงมือมีหานิ้วเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม 
"นํ้าพุแหงความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth อันเปนหนึง่ในสัญลักษณแหง
โชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นกัทองเที่ยวทีม่าเยือนประเทศเลก็ๆ แหงนี้ตองแวะมา
รับพลังนํา้แหงความรํ่ารวยเสมอไป ซึง่นํ้าพุ ณ ที่แหงนี้ยงัไดรบัการบันทึกวาในกิน
เนสบุคเมือ่ป 1998 เปนนํา้พุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อเรือ่งโชคลาภ 
ซินแสฮวงจุยทัง้หลายบอกเปนเสียงเดียวกันวา เจาตวัวงแหวนทีม่ีนํ้าพุงออกมาเขาสู
ใจกลางนํ้าพ ุมคีวามหมายเปนเหมือนสัญลักษณของชีวติและความมัง่คัง่ การที่นํ้าพุง
เขาตรงกลางดานในคือการกกัเกบ็ความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC CITY โดย
สายนํ้าประหนึง่ความมัง่คัง่ที่ไหลมารวมกัน อนัเปนที่มาของชือ่ “นํ้าพุแหงความมัง่
คั่ง”กลาวกันวา ใครทีม่าเยือน SUNTEC CITY แลวไดมาเดินรอบนํา้พุแหงนี้สาม
รอบโดยเอามือแตะที่นํา้พุไวตลอดเวลาจะไดรบัพลังนํา้แหงโชคลาภและความโชคดี 
หรือรํา่รวยตลอดป อกีทัง้นํ้าพทุี่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกตางจากนํา้พุทีอ่ื่นนั่นคือนํา้พุที่นี่
จะไหลลงซึง่โดยปกตแิลวนํา้พุทีอ่ื่นๆ มกัจะมีทศิทางพุงขึ้น 



 

 

 

 
 
จากนั้นนาํทานถายรูปคูกบั เมอรไลออน พารค สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศ
สิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกัษณะคลาย
กับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ วิวสงิคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด 
 

 



 

 

นําทุกทานชม การเดน บาย เดอะเบย “GARDEN BY THE BAY”ใหทานไดชม
การจดัสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสงิคโปร ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสงิคโปร นอกจากนี้ยงัมีทางเดนิลอยฟ�าเชือ่มตอกบั 
Super Tree คูทีม่ีความสงูเขาดวยกัน มีไวสาํหรับใหผูทีม่าเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมมุสงูขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทศันียภาพอนั
งดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจดัสวนจะแบงเปนสองเรือน
หลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภมูิทีต่นไมตองการดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง
เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชื้นเยน็) และยงัมีสวนธมีตางๆ ใหเดินชม (ไม
รวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตละเดือนจะมกีารจัด
แสดงทีต่างตางกันออกไป 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 
 

จากนั้นนาํทานชม  มารีนา เบยแซนด  รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร  มารีนา เบย
แซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยงัมีไฮไลทคือ The Sands 
Sky Park ตั้งอยูชั้นที ่57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตกึ) เปนสถาปตยกรรมรปูราง
คลายเรือตัง้อยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนีถ้ือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญ
ที่สุดในโลก มีพื้นทีก่วางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าทีม่คีวามสงู 



 

 

200 ม. บนสวน ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มตีนไมใหญ 250 ตน และไม
ประดับอกี 650 ตน   มีรานอาหารที่หรหูรา The Sky on 57 และยงัมี “มารีนา 
เบยแซนด คาสิโน” ทีต่ัง้อยู   ในตวัอาคารอนัโออาอันหรูหราฝم�งตรงขามกับตวัโรงแรม 
จัดวาเปนคาสิโนที่เตม็ไปดวยเกมสการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นกัทองเที่ยว สามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมสหลากหลายรปูแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มตีูพนัน
หยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยงัมรีานคา
ปลีก และภตัตาคารมากมาย  
 

 



 

 

 
 

 
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตอง
แสดงพาสปอรตและหามเดก็อายุตํ่ากวา 21 ปเขา การแตงกาย สภุาพบรุุษหาม
ใสกางเกงขาสั้น สภุาพสตรีใสชดุสภุาพ  และหามสวมรองเทาแตะ)  
 
 

และนอกจากหางแหงนี้จะมีสนิคาแบนด
เนมมากมายแลวนั้น ยังมีขนมของฝากมากมาย
ใหทานไดชอปปم�งกันอยางเพลินเพลิน และที่
พลาดไมไดเลยนัน้คือ “IRVINS SKIN FISH & 
POTATO CHIPS” ที่เปนขนมที่มชีื่อเสียงอยาง
มากในสงิคโปร โดยจะมีทัง้หมด 3 รสชาตคิือ รสหนังปลาไขเค็ม รสมันฝรั่งไข
เค็ม และมันฝรั่งรสชาติแบบออริจินลั ทานใดที่มาสิงคโปรไมควรพลาด  



 

 

 
 
 

สําหรับนกัชอปปم�งทัง้หลายสามารถเลือกซื้อสนิคายีห่อดังๆ ไดมากมายอาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทกุ
ทานสามารถชมวิว เมอรไลออน, สิงคโปรไฟลเออร, ตกึแอสพลานาด และบริเวณ 
อาวมารีนาเบย จากมมุมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก พรอม
ทั้งเพลดิเพิลนไปกับโชว Spectra light & Water Show ซึง่เปนโชวสดุอลังการ
ที่นาตื่นตาตืน่ใจใหกับนกัทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light & 
Water Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้า ที่ใหญที่สุดในตะวันออก
เฉียงใต ณ ลาน PROMANADE รมิปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY 
SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณทีี่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของ
ทางหาง)   

พักที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันทีส่อง อิสระเต็มวัน หรอื เลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย 
(B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
หลังอาหารเชาหวัหนาทวัรพาทานสู เกาะเซน็โตซา ดวยรถไฟฟ�า หรือ TAXI แลวแต
ความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซา หวัหนาทวัร
จะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทานเชนเดยีวกัน 



 

 

 
 

 
(ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรอืโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลบั และไมมีไกด
บริการ) (คาํแนะนํา : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางกลับโรงแรม) 
 

 



 

 

เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนกุ เมือ่กอนเคยเปนฐานทพัทางทหาร เมื่อครัง้ยงัตก
เปนอาณานคิมของประเทศองักฤษ ปนใหญทีเ่มื่อกอนเคยใชก็เปนจัดแสดงโชวที่นี ่
คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ในตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถกู
จัดใหมีสถานที่สําหรับทองเที่ยวหลายที ่ที่สามารถนัง่รถรางฟรีภายในเกาะเชื่อม
ตอไปยังสถานทีท่องเที่ยว อาทิเชน Universal Studio, Images Of 
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM 
โลกใตนํ้าที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอื่นๆอีกมากมาย 
ทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of 
Singapore (คาบตัรเขาชม ทานละ 1,975 บาท **หรอืราคา ณ ปจจุบนั**) มี
ทั้งหมด 7 โซน เปดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอร
แซล สตดูิโอ  สิงคโปร ในพื้นที ่49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียว
ชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่
หลากหลายรูปแบบ มทีั้งยงัมี  คาสิโนเปดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูที่โรงแรม 
Crockford Tower  

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

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวรีะบรุุษ เชรค็และเจาหญงิฟโอนา  
3) Madagascar A CrateAdventure เปนการนัง่เรือผจญภัยชมสตัวตางๆ เสมอืน

ทานกาํลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar   
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห และคนหาปรศินาแหงมัมมี่   
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดงั แสดงจริง แสง 

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

ลานป   
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนย

รวมแหงความ บันเทงิของจกัรวาลอยางแทจรงิ  



 

 

  

 
  

หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปดใหมใหญที่สุดในโลกกบั Marine Life Park 
คือพพิิธภัณฑสัตวนํ้าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จดัอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถกู ออกแบบใหเปนอุโมงคใตนํา้เพลิดเพลินเตม็ทีก่ับ
บรรยากาศ ใตทะเลที่สวยงาม  

 **อิสระมื้ออาหารกลางวันและม้ืออาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว** 
พักที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันทีส่าม วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกว - ฮาจิเลน - ชอปปم�งออรชารด - นํ้าตกใน
รม THE RAIN VORTEX - สนามบนิชวงกี - กรงุเทพฯ (B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที ่วดัเกาแก และศกัดิ์สิทธิ์ ซึง่เปนที่
เคารพนับถือของคนสงิคโปรเพื่อเปนสิริมงคลแกทกุทาน  



 

 

จากนั้นนาํทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนีถ้กูสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้
ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัย
ราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุด
นาสนใจอยูที่ชั้น 4 เปน พระบรมสารีรกิธาตุสวนฟนของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ 
เชิญทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรอืนของชาวจีนที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน 
CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปตยกรรมทีส่วยงามพรอมมีของฝากที่ระลึก
มากมายใหเลือกซื้อหากัน   

 

 
 
จากนั้นนาํทานถายรูปสู ฮาจิเลน เปนถนนเล็ก ๆ แหงนงึในสิงคโปร ซึง่เตม็ไปดวย ช็
อปรานคา รานอาหาร ที่มรีวดลายสสีัน มากมาย มมีมุตาง ๆ ใหทานไดถายรูป ราน
แตละรานก็จะออกแบบตกแตงกันอยางเตม็ทืท่ั้งภายในและภายนอก รวมถึงบอาคาร
บานเรือที่จะมีรูปทรงคลาย ๆ ปนัง สไตลชิโนโปตกุรีส นกัทองเที่ยวทัง้ชาวสิงคโปร 
และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวนีก้ัน ถือวาเปนจุดไฮไลทของสิงคโปร 

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรบั BOON 

TONG KEE (5) 
จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปم�งเดินเลือกชมสินคาทันสมัยทีถู่กใจ พรอมชมสินคา 
อิเล็กทรอนิกสคอมพวิเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเดก็ ณ บริเวณ
ยานชอป ปم�ง ORCHARD ROAD ถนนทีทุ่กๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซื้อ
สินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจดัไดวาเปนแหลงชอ็ปปم�งระดบัโลก 
เพราะวามศีูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดมีากมายตัง้อยูเรียงราย สองฝم�งถนน
อาทิเชน หาง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย  
 



 

 

 
 
 (หัวหนาทัวรมีการนดัหมาย กรณุาตรงเวลา เพื่อประโยชนของสมาชกิสวนรวม 
ในกรณทีี่ทานสมาชิกมาหลังเวลานดัหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ 
เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบนิ)  
 
นําทานเชค็อินที่เที่ยวใหมลาสุดทีต่ั้งอยูภายในสนามบินบินชางงี นํ้าตกจีเวล หรือ 
THE RAIN VORTEX เปนนํ้าตกอินดอรที่สูงที่สดุในโลกถงึ 130 ฟตุ ภายในยงั
สรางสวนจัดสรรคและนํา้ตกอินดอรอยาง The Rain Vortex  ซึ่งถือเปนนํา้ตก
อินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวในสนามบิน โดยใชนํา้หมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือ
ประมาณน้ําในสระวายนํา้ขนาดมาตรฐานของโอลิมปก 5 สระเลยทีเดียว นอกจาก
นํ้าตกอินดอรนี้แลว ยังมีสวนของสวนทีอ่ยูในสถาปตยกรรมทรงกลมอยาง Canopy 
Park ที่เตม็ไปดวยสวนดอกไมและพันธุไมนานาชนดิสุดรมรื่นและโมเดิรนราวกับอยู
ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถึง 164 ฟตุ มีทางเดนิตา



 

 

ขายใหสามารถชื่นชมกับไมใหญทีอ่ยูในสวนน้ันไดภายใตการออกแบบใหเปนดัง่ 
‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยงัมีรานขายสินคาและรานอาหารมากถงึ 280 ราน ในพื้นที ่
10 ชั้น โดยมี 5 ชั้นทีอ่ยูเหนือพืน้ดิน และอีก 5 ชั้นอยูใตพื้นดินอกีดวย 
 

 
 

18.45    นําทานเหินฟ�าสู กรงุเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ 
SQ978  

 (สายการบินสิงคโปรอริไลนมีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.10   เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอมความ

ประทบัใจ 
 
 
 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการ ออก 

ต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 
(อายุไมเกิน 8 

ป) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว 

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 กุมภาพันธ 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

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

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

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

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

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

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

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

27 – 29 กุมภาพันธ 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 

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 

 
** ราคาเดก็อายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**  
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น  
และหวัหนาทวัรทานละ  1,200 บาท/ทริป/ตอทาน*** 
** ในกรณหีองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทหองพกั ** 
 
โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยน 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวน ดังกลาว บริษทัฯ  
ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ 



 

 

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ              
 คาจางมคัคุเทศกบรกิารตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คา

โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิบิารในหอง รวมถงึคาอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่
เพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอทาน 
คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําจาํนวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นัง่  
2. นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชาํระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานกัทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังนี ้วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. กรณีที่นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรอืเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเปน
ลายลักษณอกัษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทองเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบรกิาร
ดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบรกิารที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดนิทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบรกิารที่ชาํระแลวทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจดัการ
นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบรกิารทั้งหมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังนี ้วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนกัทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนิทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะ
ไมคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มนีักทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนกัทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ใน
กรณีที่นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนงัสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนกัทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนกัทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยดุงาน การปฏวิตัิ  อบุัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครือ่งบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มคัคุเทศก พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสตกิใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนญุาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิง่ของดงักลาวมีขนาดบรรจภุัณฑ
มากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ่งบินเทานัน้  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. เกาะสงิคโปร มกีฎหมายหามนาํผลติภัณฑ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทกุชนดิเขาประเทศ ผูที่ฝ�าฝน
หากเจาหนาทีต่รวจพบจะถกูจับปรับในอตัราทีสู่งมาก สําหรบั บหุรี่ สามารถไปซ้ือที่รานคา
สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรได   
 
******************************************************** 

 


