
 

 

รหัสทัวร ZET2000642 

ทัวรสิงคโปร ยูนิเวอรแซล [เลทสโก สิงโตดายแดง] 3 วัน 2 คืน (SQ) 
นํ้าพุแหงความมั่งคัง่ - เมอรไลออนพารค - การเดนบายเดอะเบย - มารีนาเบยแซน - ชมโชวนํ้าพุ
แสงสีเสียงSpectra&Watershow - อิสระยูนิเวอรเซลและซีอควาเรียม - วดัเยี่ยไหซิง - วัดพระ
เขี้ยวแกวชอปปم�งออรชารด - นํ้าตกจีเวล 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิชางฮ ีประเทศสิงคโปร - นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง - 
เมอรไลออน พารค - การเดนส บาย เดอะ เบย - มารีนาเบยแซน - ชมโชวนํ้าพุ
แสงสีเสียง Spectra Light & Water Show  

 
06.30 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 5 เคานเตอร K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก และแนะนําการเดินทาง 

 

 
 
09.45 น.  นําทานเดินทางสู ประเทศสงิคโปร โดยเท่ียวบินที ่SQ973  

   ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู 
เมืองสิงคโปร                                                                            
จากนั้นนําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ง 
อุงมือมีหานิ้วเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม "นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง" หรือ Fountain 
of Wealth อันเปนหนึ่งในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรที่
นักทองเท่ียวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แหงนี้ตองแวะมารับพลังนํ้าแหงความรํ่ารวย
เสมอไป ซึ่งนํ้าพุ ณ ทีแ่หงนี้ยังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุคเมื่อป 1998 เปนนํ้าพุ
ที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุยทั้งหลายบอกเปน
เสียงเดียวกันวา เจาตัววงแหวนทีม่ีนํ้าพุงออกมาเขาสูใจกลางนํ้าพุ มีความหมายเปน
เหมือนสัญลักษณของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่นํ้าพุงเขาตรงกลางดานในคือการกัก
เก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ้าประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมา
รวมกัน อันเปนที่มาของชื่อ “นํ้าพุแหงความมัง่คั่ง”กลาวกันวา ใครทีม่าเยือน 



 

 

SUNTEC CITY แลวไดมาเดินรอบนํ้าพุแหงนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่นํ้าพุไว
ตลอดเวลาจะไดรับพลังนํ้าแหงโชคลาภและความโชคด ีหรือรํ่ารวยตลอดป อีกทั้ง
นํ้าพุท่ีนี่นั้นมีลักษณะที่แตกตางจากนํ้าพุท่ีอืน่นั่นคือนํ้าพุทีน่ี่จะไหลลงซึ่งโดยปกติแลว
นํ้าพุท่ีอื่นๆ มักจะมีทิศทางพุงขึ้น จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค 
สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร สามารถถายรปู โรงละครเอสพนาเนดที่
สวยงามแปลกตา ซึง่มลีักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลาย
เออร มารินา เบยแซนด 

 
 
                จากนั้นนาํทานชม การเดน บาย เดอะเบย (GARDEN BY THE BAY) ใหทานได

ชมการจดัสวนที่ใหญทีส่ดุบนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ
เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ 
Super Tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มไีวสาํหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือน
หลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิทีต่นไมตองการดงันี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง
เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดิน



 

 

ชม (อัตราคาบริการนี ้ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest) 
โดยแตละเดือนจะมีการจดัแสดงที่ตางตางกันออกไป 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร                                                           

จากนั้นนําทานชม มารนีา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญทีส่ดุในสิงคโปร ประกอบไป
ดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park ตัง้อยู
ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตกึ) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบน
อาคารทั้ง 3 แซนดสกายพารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพืน้ที่
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดบัอีก 650 ตน มี
รานอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบยแซนด คาสิโน” ทีต่ั้งอยู
ในตัวอาคารอันโออาอันหรูหราฝم�งตรงขามกบัตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไป
ดวยเกมสการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนกัทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มตีูพนันหยอดเหรียญมากกวา 
1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา ภายในยังมีรานคาปลีก และภัตตาคาร
มากมาย 



 

 

 

 
 
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโนตองแสดง

พาสปอรต และหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปเขาดานใน การแตงกาย สุภาพบุรุษ
หามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชดุสภุาพ   และหามสวมรองเทาแตะ)  

 

และนอกจากหางแหงนี้จะมสีินคาแบนดเนมมากมาย
แลวนั้น ยังมขีนมของฝากมากมายใหทาน
ไดชอปปم�งกันอยางเพลินเพลิน และที่พลาด
ไมไดเลยนั้นคือ “IRVINS SKIN FISH & 
POTATO CHIPS” ที่เปนขนมที่มีชื่อเสียง
อยางมากในสิงคโปร โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลาไขเค็ม รสมัน
ฝรั่งไขเค็ม และมนัฝรัง่รสชาตแิบบออริจินัล ทานใดที่มาสิงคโปรไมควรพลาด  



 

 

                สําหรับนกัชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมาย อาท ิLouis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุก
ทานสามารถชมววิเมอรไลออน สิงคโปรไฟลเออร ตึกแอสพลานาด และบริเวณอาว
มารีนาเบยจากมุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก พรอมทั้ง
เพลิดเพลนิไปกับโชว Spectra light & Water Show ซึ่งเปนโชวสุดอลังการที่
นาตื่นตาตื่นใจใหกบันกัทองเท่ียวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light & 
Water Show เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้า ที่ใหญที่สุดในตะวันออก
เฉียงใต ณ ลาน PROMANADE รมิปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY 
SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของ
ทางหาง)   

พักที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE 
หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือ เลอืกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล และ ซ ีอควาเรียม ตามอัธยาศัย  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                           

หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟ�า หรือ TAXI แลวแต
ความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเที่ยว ณ เกาะเซน็โตซา หวัหนาทัวร
จะใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแกทานเชนเดียวกัน (คําแนะนํา : ควรพกนามบัตร
ของโรงแรมไปดวย เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม) 

 

 



 

 

                ทานสามารถเลือกสนุกไปกบั ยนูิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of 
Singapore มทีั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ได
ตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา ราย
ลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรสีอรท หองพักกวา 1,800 หอง จาก
โรงแรมระดบัหร ู6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังม ีคาสิโนเปดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง ตัง้อยูที่โรงแรม Crockford Tower (อัตรคาบริการนี้ ไมรวมคาเขา 
เคร่ืองเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ)  

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

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบรุุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3. Madagascar A Crate Adventure เปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทาน

กําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar   
4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบตัิของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมมัมี ่  
5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง ส ี

เสียง จริง ทานจะตืน่เตนประทับใจไมรูลืม  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป   
7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวม

แหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง  

 



 

 

 หรือเลือซื้อบัตรเท่ียวชม Aquarium เปดใหมใหญที่สุดในโลกกบั Marine Life 
Park คือพิพิธภณัฑสัตวนํ้าใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเปนอควาเรียม
ใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถกู ออกแบบใหเปนอุโมงคใตนํ้าเพลิดเพลินเต็มที่
กับบรรยากาศ ใตทะเลท่ีสวยงาม  

 อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น เพื่อความเพลิดเพลินในการเลน
เคร่ืองเลน  

พักที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE 
หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สาม วัดเยี่ยไหชิง - วัดพระเขี้ยวแกว - ชอปปم�งออรชารด - นํ้าตกในรม THE RAIN 

VORTEX - สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร - สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                          

นําทานเดินทางเขา วัดเย่ียไหชิง ถูกขนานนามวาเปน The Love Temple ของ
สิงคโปร เปนวดัจีนลัทธิเตาที่เกาแกที่สดุในสิงคโปร มีอายุมากถงึ 199 ป อยู
ทามกลางยานธุรกิจ แตเปนวัดเล็กๆ คลายศาลเจาท่ีมีความเงียบสงบ แมจะมีตึกสูง
ลอมรอบ หากตองการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ดายแดง จากเจาหนาที่ โดยอธิษฐาน
บอกชือ่ นามสกุล และเรื่องที่อยากขอกับ เทพเจาเยวเหลา หรือเทพแหงความรกั 
ที่เปนรูปปم�นองคเล็กสีดาํ สังเกตไดไมยากเพราะมีดายแดงคลองคอทานอยูมากมาย 
ในวัดจะมีธูปเปนกําๆ มัดเอาไว แตถาบอกวามาจากประเทศไทยเจาหนาท่ีจะหยิบธูป 
3 ดอกใหทานไหว และปกทีก่ระถางธูปดานนอก 

 



 

 

                จากนั้นนาํทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนีถู้กสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้
ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัย
ราชวงศถัง ดานในจะม ี4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุด
นาสนใจอยูที่ชั้น 4 เปน พระบรมสารรีิกธาตสุวนฟนของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ 
เชญิทานเดินเท่ียวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน 
CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปตยกรรมทีส่วยงามพรอมมีของฝากที่ระลึก
มากมายใหเลือกซื้อหากัน ระหวางนําทานแวะชมสินคาปลอดภาษ ีDuty Free ยาน
ไชนาทาวนมีสินคาราคาถูกมากมาย อาทิ นํ้าหอม ของท่ีระลึก เปนตน 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรับ BOON 

TONG KEE จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปปم�งเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถูกใจ 
พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก 
ณ บริเวณยานชอป ปم�ง ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสิงคโปรตองเดินชม
และซื้อสินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�ง
ระดับโลก เพราะวามศีนูยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตัง้อยูเรียงราย 
สองฝم�งถนนอาทเิชน หาง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก
มากมาย  

 



 

 

 
 
(หมายเหตุ : หัวหนาทัวรจะทําการนัดหมาย กรุณาตรงตอเวลาเพื่อประโยชนของสมาชิก

สวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใช
วิจารณญาณในการเดินทางนําคณะสวนรวมเดินทางสูสนามบิน และอาจจะทํา
ใหไมสามารถไปชม นํ้าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดทัน)  

                สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร เพ่ือเดินทางกลับ
สูกรุงเทพฯ                                                                                     
นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมลาสุดที่ตั้งอยูภายในสนามบินบินชางง ีนํ้าตกจีเวล หรือ 
THE RAIN VORTEX เปนนํ้าตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยัง
สรางสวนจัดสรรคและนํ้าตกอินดอรอยาง The Rain Vortex  ซึ่งถือเปนนํ้าตก
อินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวในสนามบิน โดยใชนํา้หมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือ
ประมาณนํ้าในสระวายนํ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปก 5 สระเลยทีเดียว นอกจาก
นํ้าตกอินดอรนี้แลว ยังมีสวนของสวนทีอ่ยูในสถาปตยกรรมทรงกลมอยาง Canopy 
Park ที่เต็มไปดวยสวนดอกไมและพันธุไมนานาชนิดสุดรมรื่นและโมเดิรนราวกบัอยู
ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถงึ 164 ฟุต มีทางเดินตา



 

 

ขายใหสามารถชื่นชมกบัไมใหญที่อยูในสวนนั้นไดภายใตการออกแบบใหเปนดั่ง 
‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยังมีรานขายสินคาและรานอาหารมากถึง 280 ราน ในพื้นท่ี 
10 ชั้น โดยม ี5 ชัน้ที่อยูเหนือพ้ืนดนิ และอีก 5 ชั้นอยูใตพื้นดินอีกดวย  

 
 
18.45 น.    นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่

SQ978 ** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการ
ออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา มิเชนนัน้ ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ 2-3ทาน 

1 เด็ก2ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(อายุไมเกิน8ป) 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว 

04 - 06 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

15,999 14,999 4,000 13,999 

10 - 12 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

15,999 14,999 4,000 13,999 

11 - 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

12 - 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

13 - 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

14 - 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

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(วันแรงงาน) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

01 - 03 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

02 - 04 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

14,999 13,999 4,000 12,999 



 

 

03 - 05 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

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 มถิุนายน
2563 

12,999 11,999 4,000 10,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
** เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (INFANT) ณ วันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท**  
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน  
และหัวหนาทัวรทานละ  1,200 บาท/ทรปิ/ตอทาน*** 
** ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทหองพัก ** 
 

โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน 
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ              
 คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณนีักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัรนั้นๆ 



 

 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบรษิัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขตัฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนาํเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการทีช่าํระ
แลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงนิคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบรกิารที่ชําระ
แลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทัง้หมดทั้งนี้ ทางบริษทั
จะหักคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบรกิารที่ชาํระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียว
ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคนืเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางกรณีมีนกัทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนิทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนกัทองเท่ียวทุกทานยินดทีี่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการทีม่ีนกัทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรบัผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอืน่ๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนีบ้ริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทีเ่พ่ิมขึ้นของ
นักทองเทีย่วที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัต ิ อบุตัิเหต ุความเจบ็ป�วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ



 

 

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. เกาะสิงคโปร มกีฎหมายหามนําผลิตภณัฑ หมากฝรั่ง บุหรี ่ทุกชนิดเขาประเทศ ผูที่ฝ�าฝนหาก
เจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราท่ีสูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซือ้ท่ีรานคาสะดวก
ซื้อบนเกาะสิงคโปรได   

 


