
  

สงิคโปร ์เทีย่วครบ สบาย...สบาย 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการ Singapore Airline SQ 

1. เขา้ชมสวนพฤกษศาสตรส์ดุอลงัการของสงิคโปร ์“GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & 

Forest Dome)  

2. สนกุเต็มวนัทีย่นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่เขา้) 

3. ชมความนา่รกัของนกนานาชนดิทีส่วนนกจรูง่ (รวมคา่เขา้)  

4. ชมภาพยนตร ์4 มติ,ิ เมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร,์ ชมโชว ์“Wings of Time” ทีเ่กาะเซ็นโตซา่ 

5. ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่รสชาดตน้ต ารบัสงิคโปร-์บกักุด้เต ๋รา้นSong Fa 

สตูรสงิคโปร ์

6. พกัด ีโรงแรมระดบั 4 ดาว FREE WIFI 

 



 

 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เทีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งAirbus A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ2-4-2/3-3-3 

 
 
 
 

บรกิารอาหารรอ้นบน
เครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

 
 
 
 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-ซนัเทคซติี-้การเ์ดน้บายเดอะเบย-์มารี

นาเบยแ์ซนด-์ลอ่งเรอืบั๊มโบ๊ท 

1 

   -  
Park Avenue Changi 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

Universal Studio of Singapore (รวม

คา่เขา้)           
2 Park Avenue Changi 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

สวนนกจรู่ง–เกาะเซ็นโตซา่-4D-ชมโชว ์

“Wings of Time” 

Universal Studio of Singapore (รวมคา่เขา้)

อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอร์

ไลออน – โรงละครเอสพลานาด–Fountain of 

Wealth-ไชน่าทาวน ์(Buddha Tooth Relic 

Temple)–Shopping-สนามบนิซางฮ-ีสนามบนิ

ดอนเมอืง กรงุเทพฯ           

 

Park Avenue Changi 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 

  

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.40 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ973 

13.15 น. ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้ม 

น าทา่นเดนิทางสู ่Suntec City ชมกลุม่อาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ตามศาสตรฮ์วงจุย้ สมัผัสน ้าพุแห่งความมั่งคั่ง “Fountain 

of Wealth” น ้าพุทีส่งูทีส่ดุในโลก ลอ้มไปดว้ยตกึสงู 5 ตกึ วา่กันวา่สมัผัสแลว้จะพบกับโชคลาภ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู่

แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การเ์ดน้บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY” ใหท้่านไดช้มการจัด

สวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์และชืน่ชมความงามของตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องแห่งชาติ

ของMarina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คู่

ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ

อา่วและสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่

แบง่โดยอณุหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) 

และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่ง ๆ ใหเ้ดนิชม 

(รวมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรยีญ ประมาณ 

728บาท)  

 จากนัน้เขา้สูท่า่เรอืคลาร์กคยี ์“Clarke Quay” สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของชาวสงิคโปร ์น าท่านล่องเรอืบั๊มโบ๊ท 

“Bumboat” (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ชมทัศนยีภาพของแมน่ ้าสงิคโปรแ์ละวถิชีวีติความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ ้าใจ

กลางสงิคโปร ์

 

 

น าทา่นเยีย่มชม “มารนีา่ เบย ์แซนด”์  รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง 

โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม 

(ไมร่วมคา่ขึน้ 23 เหรยีญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ย

เรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ี

ความสงู 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ 

และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี

“มารนีา่เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบั

ตวัโรงแรมจัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิ

กรงุเทพฯ – ซนัเทคซติี ้(Fountain of Wealth) – การเ์ดน้บายเดอะเบย ์(รวมคา่เขา้) – 

มารนีาเบยแ์ซนด ์– ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊ (รวมคา่ลอ่งเรอื) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

วนัแรกของการเดนิทาง 

 



รูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลและตูพ้นันหยอดเหรยีญ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้

สถานคาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ า่กวา่ 21 ปี การแตง่กายสภุาพบุรุษหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สภุาพสตรี

ใสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 

พกัที ่ จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Park Avenue Changi Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore (รวมคา่เขา้) มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 09:00 – 18:00 น. 

(เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร์ในพื้นที ่49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่ม

ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ทีห่ลากหลายรูปแบบมทีัง้ยังมคีาสโินเปิดบรกิารตลอด 

24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) พบกับเครือ่งเลน่ใหม่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D 

Battle และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุใน

โลก  

2) Far Far Away Castle ปราสาทแหง่วรีบรุุษเชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืน

ทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแห่ง

มัมมี ่ 

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดงั แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจ

ไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอย่าง

แทจ้รงิ 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยูนเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive Walk, New York 

Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโิน โดยคาสโินแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร์ทีใ่ชก้ารลงทุนมหาศาลเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่าง

Day 2   

สนกุสนานเต็มวนัใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



ถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ สล๊อตแมชชนี แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของ

ประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใสก่างเกงขา

สัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลังจากความสนุกสนานจบลง

เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

*** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัว์

น ้าเปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park  (ไมร่วมคา่เขา้ 34 SGD) 

จัดอนัดบัใหเ้ป็น 

อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้า

สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวม

สตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

พกัที ่ จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Park Avenue Changi Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนนกจรูง (Jurong Bird Park (รวมคา่เขา้)) เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่วม 

126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมนีกกวา่ 5,000 ชนดิ จาก

ภมูภิาคตา่ง ๆ เชน่ เอเชยีอาคเนย ์แอฟรกิา ออสเตรเลยี และ

อเมรกิาใต ้ชมนกเพนกวนิทีเ่ลน่สนุกสนานในสิง่แวดลอ้มเหมอืนขัว้

โลกเหนอื จากนัน้ชมการแสดงของนกเหยีย่ว (Kings of the 

Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรูม้ากมาย หลงัจากนัน้

น าทา่นน ัง่รถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ

กบันกฟลามงิโก ้

 

 

จากนัน้น าทา่นขา้มสูเ่กาะเซ็นโตซา่ ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซา่ พรอ้มเก็บรูปภาพคูอ่นัสวยงามเป็นที่

ระลกึกบัเมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร ์น าทา่นชมโรงภาพยนตร ์4 มติ ิเสน่หใ์หมใ่นเกาะเซ็นโตซา่ ทา่นจะรูส้กึเหมอืนเป็นดาราดว้ย

เทคนคิการฉายภาพยนตรแ์บบ 3 มติ ิสเปเชยีลเอฟเฟ็ค 4 มติ ิท าใหค้ณุตอ้งคอยหลบลกูกระสนุและกระโดดหนา้ผาราวกับคณุ

อยูใ่นเหตกุารณ์บนแผน่ฟิลม์ 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั+เย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

สวนนกจรูง่ (รวมคา่เขา้) – เกาะเซ็นโตซ่า – 4D – ชมโชว ์“Wings of Time”

  

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



หลังอาหารใหท้า่น น าทา่นชมโชว ์“Wings of Time’’ อนเิมชัน่โชวม์่านน ้าแสงเลเซอร ์ประกอบตัวการต์นู Multimedia Effects 

ผสานโลกความเป็นจรงิกับโลกของจนิตนาการทีส่วยสดงดงามและยิง่ใหญ่ตระการตาทีน่ี่ตัวการต์นูทกุตัวมชีวิติและพรอ้มจะพา

คณุโบยบนิไปในดนิแดนทีส่วยงามทีเ่ต็มไปดว้ยมติรภาพและความชว่ยเหลอืทีจ่ะท าใหป้ระทับใจไปตราบนานเทา่นาน 

พกัที ่ จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Park Avenue Changi Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชมเมอรไ์ลออนหรอืสงิโต

เงอืก สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ ผ่านชมโรงละครเอสพลานาด ทีม่ีลักษณะ

การกอ่สรา้งเหมอืนทเุรยีนขนาดยักษ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานขนาดใหญ่ ๆ 

มากมายและตกึระฟ้าอกีมากมายทีเ่ป็นสญัลักษณ์ถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิอย่าง

มากของสงิคโปร์ น าทา่นเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแกว้ (Buddha 

Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ ของ

พระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง วางศลิา

ฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ

สงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิี

ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม

ถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิและใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

น าทา่นสูย่่านธุรกจิใจกลางสงิคโปร์ทีถ่นนออรช์าร์ด ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอร์

พ็อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่ว

โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

20.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 เมอรไ์ลออน – ไชนา่ทาวน ์– อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 



สงิคโปร ์เทีย่วครบ สบาย...สบาย 4 วนั 3 คนื โดยสาย

การบนิ Singapore Airline (SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

01-04  มนีาคม 2561 21,991 21,991 20,991 7,000 

12-15 เมษายน 2561 22,900 22,900 21,900 7,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 4,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 



2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. (Singapore Airlines)/ไมเ่กนิ 25 กก. (JetstarAirways)/ไมเ่กนิ 20 กก. 

(Air Asia) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสงิคโปรส์ าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศสงิคโปรม์คีา่ธรรมเนียม 1,850 

บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 10 วนัท าการหรอืมากกวา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

 

 

 



เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
 

 

 
 

 



ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   
3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 
Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่สงิคโปร(์ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2*2.5 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้ และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอรต์ดว้ย 

Work Permit 

บตัรประชาชนตา่งชาต ิ

  ส าเนาทะเบยีนบา้น 

  ใบจบการศกึษา 

กอ่นออกเดนิทางไปนอกราชอาณาจักรลกูคา้ตอ้งท า Re-Entry กอ่น (ลกูคา้ท าเอง) 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่าง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


