
 

    

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
วนั 

โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

4 ดาว หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-
13.15) – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT 

   
GRAND PACIFIC HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

2 
UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE (รวมบตัร U.S.S.) – มารีน่าเบย์
แซนส์ – SPECTRA LIGHT & WATER SHOW 

   
GRAND PACIFIC HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

3 

อาคารรัฐสภาเก่า OLD PARLIAMENT HOUSE – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพ
ลานาด – น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ – ไชน่าทาวน ์– วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัพระเข้ียวแกว้ 
– ชอ้ปป้ิงถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

   - 

WONDERFUL SINGAPORE 

สิงคโปร์ เที่ยวครบ บินหรู พกัดี 
3 วนั 2 คนื 

เดนิทางระหว่างมกราคม – มิถุนายน 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

17,999.- 



 

    

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE 
BAY – ล่องเรือ BUMBOAT 

07.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  ประตู 5 เคาน์เตอร์ K 
โดยมเีจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973  
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 หลงัจากนั้นน าทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้นบายเดอะเบย์ 
“GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านไดช่ื้นชมกบั
ต้นไม้นานาพันธ์ุและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั SUPER TREEคู่ท่ีมีความ
สูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ SUPER 

TREE (รวมค่าข้ึนลิฟต์ส าหรับ SUPER TREE)สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
และยงัมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการ ดังน้ี 
FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแห้งเยน็) และ CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยงัมีสวนธีม
ต่างๆ ใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม FLOWER DOME และ CLOUD FOREST 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) 
จากนั้นเขา้สู่ท่าเรือคลาร์กคีย ์“CLARKE QUAY”สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์  

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านล่องเรือ “BUMBOAT” (รวมค่าล่องเรือแลว้) ชมทศันียภาพของแม่น ้ าสิงคโปร์และวิถีชีวิตความ

เป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแม่น ้าใจกลางสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 



 

    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - ร้านข้าวมนัไก่ 

 พกัโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง          UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE (รวมบัตร U.S.S.) - มารีน่าเบย์แซนส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

น า ท่ า น เดิ น ท า ง เข้ า สู่  UNIVERSAL STUDIO OF 
SINGAPORE มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 
น. (เล่นก่ีรอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยูนิ เวอร์แซล สตูดิโอ 
สิงคโปร์ ในพ้ืนท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ย
ความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 ห้อง 
จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี 
คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้ งอยู่ ท่ีโรงแรม 
CROCK FORD TOWER  
1) พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด TRANSFORMERS THE RIDE: THE ULTIMATE 3D BATTLE และ 

BATTLESTARGALACTICAเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
2) FAR FAR AWAY CASTEL ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
3) MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่

ในภาพยนตร์เร่ือง MADAGASCAR  
4) REVENGE OF THE MUMMY ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
5) WATER WORLD ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 

ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6) JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7) HOLLYWOOD BOULEVARD สัมผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่ง

ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง 
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้ งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ 
FESTIVE WALK, NEW YORK TOWN, FOOD COURT CENTER หลังอิส ระอาห ารกลางวัน  ท่ าน
สามารถเขา้เส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใชก้ารลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าเขา้ชมความอลงัการระดบัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อิสระ
กบัเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอร์ตและหา้มมีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่
กางเกงขาสั้ น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม
มากมายท่ีกาลาเรีย รวมทั้งของฝากท่ีระลึกหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่น
ใน FESTIVAL WALK ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
***(อสิระรับประทานอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว)**  



 

    

***สามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR S.E.A. AQUARIUM เป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุด
ในโลกกบั MARINE LIFE PARK (ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD)*** จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตถู้กออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ ้ าสามารถบรรจุน ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเล
กวา่ 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ ้ากวา่ 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

**ในกรณีที่ท่านสละสิทธ์ิไม่เข้ายนิูเวอร์แซล สตูดโิอ สิงคโปร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน ** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ประกอบไปดว้ยห้องพกัและหอ้งสูทกว่า 
2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ THE SANDS SKY PARKตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึน 23
เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด ์สกาย พาร์ค น้ีถือ
ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี
ความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มี
ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง THE SKY ON 57 และยงัมี “มารีน่าเบยแ์ซนส์คาสิโน”ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญ
มากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค็แจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีก
และภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ 
และห้ามสวมรองเทา้แตะ) ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย ชมโชว ์
“SPECTRA LIGHT & WATER SHOW” การแสดงแสง สี เสียงและน ้ าพุท่ีน่ีมีช่ือว่า WONDER FULL – 
LIGHT & WATER SPECTACULAR โดยโชว์น้ีจะจัดแสดงท่ีบริเวณตึก MARINA BAY SANDS นับว่า
เป็นการแสดงแสง สี เสียงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยทีเดียว เพราะเคา้ใชเ้วลาในการ
ออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเร่ืองราว จัดข้ึนท่ีลาน PROMENADE หน้า MARINA 
BAY SANDSเป็นลานท่ีนัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว MARINA   
 
 
 
 
 
 
 
 
พกัโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 



 

    

 

วนัที่สาม  อาคารรัฐสภาเก่า OLD PARLIAMENT HOUSE – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น ้าพุแห่งความ

มั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์  – วัดเจ้าแม่กวนอิม  – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว  - ช้อปป้ิงที่ถนนออร์ชาร์ด  – สิงคโปร์

(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูม)ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกดท์้องถ่ินซ่ึงลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ผ่านชม 
อาคารรัฐสภาเก่า “OLD PARLIAMENT HOUSE” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็น
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลออน สญัลกัษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า  มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น ้าพุ
แห่งความมั่งคั่ง FOUNTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มา
จากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็น
โครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผสัน ้าจะ
พบโชคดีและ ร ่ ารวยตลอดปี  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ น าท่านเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวดัเก่าแก่ของศาสนาพุทธท่ีมี
ช่ือเสียงของสิงคโปร์เช้ือสายจีน วดัน้ีสร้างมากว่า 100 ปี และ มีช่ือเสียงโด่งดังมากในเร่ืองของความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ มีความเช่ือวา่ใครท่ีมาขอพรกบัเจา้แม่กวนอิมในวดัแห่งน้ีแลว้ จะสมความปรารถนา ขออะไรมกัจะ
สมหวงั โดยเฉพาะเร่ืองงาน และเร่ืองเรียน ผูค้นจึงพากนัมากราบไหวข้อพรกนัอย่างหนาแน่น ชม วัดพระ
เขี้ยวแก้ว  (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของ
พระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็น
หอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละห้องหนงัสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียว
แกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมและใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่ง
ท่ีสวยงาม น าท่านถ่ายรูปชิคๆ ท่ี “ถนนฮาจิเลน” หรือมีช่ือเรียกแบบทอ้งถ่ินว่า ตรอกฮจัญี เป็นถนนชอ้ปป้ิง
สายเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แฟชั่นจากร้านคา้และแหล่งรวมของวยัรุ่นชาวสิงคโปร์ ความพิเศษของถนน 



 

    

HAJI LANE สายน้ีเป็นเพราะช่ือเสียงโด่งดงัจากภาพเพน้สีสดใสของบรรดาร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างในแบบ
ตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชั้น นกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวถ่ายภาพแนวอาร์ต ศิลป์ ติสๆ สตรีทๆ กนัเยอะ
ทีเดียวตั้ งแต่เช้า นักร้องช่ือดังอย่าง แสตมป์ ก็ได้มาถ่ายท ามิวสิค ในเพลง THE LAST SINGLE /ซิงเกิล 
สุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ 
ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบ
เค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ภายในสนามบิน
ชางฮี “JEWEL CHANGI AIRPORT”  ไฮไลท์ของอาคาร
แห่งน้ีคือ น ้ าตกในร่มท่ีสูงถึง 40 เมตร ถือเป็นน ้ าตกในร่มท่ี
สูงท่ีสุดในโลก THE RAIN VORTEX อนัสง่างาม ตั้ งอยู่ใจ
กลางอาคาร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมกว่า 135,700 ตารางเมตร 
พฒันาข้ึนจากพ้ืนท่ีจอดรถกลางแจง้ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 
กลายเป็นอาคารโดมแก้ว ขนาด 10 ชั้ น  และ CANOPY 

PARK ป่าขนาดย่อมๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวจากเหล่าต้นไม้น้อย
ใหญ่ในเขตร้อนช้ืนนับแสนต้น กว่า 120 ชนิด ซ่ึงน าเข้ามา
จากประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมริกา 
อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง สวนสนุกเล็กๆ โรงภาพยนตร์ 
โรงแรม และห้องจดันิทรรศการ (VISUAL EXPERIENCE 
STUDIO) และมีพ้ืนท่ีกิจกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต 
(HEDGE MAZE) เขาวงกตกระจก (MIRROR MAZE) สวน
ตาข่ายกระโดดเบาน์ซิงเน็ตและสวนตาข่ายวอลก์ก้ิงเน็ต (BOUNCING AND WALKING NET) สะพานคา
โนป้ี (CANOPY BRIDGE) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาท่ีสูงจากพ้ืน 23 เมตร สวนหมอก (FOGGY 



 

    

BOWLS) และสไลเดอร์ 4 ทิศทาง (DISCOVERY SLIDES) สีเงินเมทลัลิกรูปร่างประหลาดท่ีสะทอ้นพ้ืนไม้
สีทองเพ่ิมสีสนัของตวัเคร่ืองเล่น 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดทิางสู่สนามบินซางฮี 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบินเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
20.15 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

 

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

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสัิยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 

***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-
3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ เดก็ 2- 12 ปี
(เสริมเตยีง) 

เดก็ 2- 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

31 ม.ค. – 02 ก.พ.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

01 – 03 ก.พ.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

07 - 09 ก.พ.63(วนัมาฆบูชา) 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

08 – 10 ก.พ.63(วนัมาฆบูชา) 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

09 – 11 ก.พ.63(วนัมาฆบูชา) 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

14 – 16 ก.พ.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

21 – 23 ก.พ.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

22 – 24 ก.พ.63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,500.- 

06 – 08 มี.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 



 

    

13 – 15 มี.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

14 – 16 มี.ค.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

20 – 22 มี.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

21 – 23 มี.ค.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

27 – 29 มี.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

28 – 30 มี.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

02 – 04 เม.ย.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

03 – 05 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

04 – 06 เม.ย.63(วนัจักรี) 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

10 – 12 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

11 – 13 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

12 – 14 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

13 – 15 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

14 – 16 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

15 – 17 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

17 – 19 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

18 – 20 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

24 – 26 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

25 – 27 เม.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

01 – 05 พ.ค.63(วนัแรงงาน) 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

02 – 04 พ.ค.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

08 – 10 พ.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

15 – 17 พ.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

16 – 18 พ.ค.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 



 

    

22 – 24 พ.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

29 – 31 พ.ค.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

30 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

05 – 07 มิ.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

12 – 14 มิ.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

13 – 15 มิ.ย.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

19 – 21 มิ.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

26 – 28 มิ.ย.63 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

27 – 29 มิ.ย.63 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน*** 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคเุทศน์ท้องถิน่และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า 
  

 

 

 

 

 



 

    

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจต็สตาร์แอร์เวย ์25 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพร้อมกบัเตรียมเอกสารส่ง
ใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 



 

    

4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของ
ทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่าน
เป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 


