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Day 1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ – การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย–์ ถ่ายรุป

สะพานเกลยีวเฮลกิซ ์– มารนีา่ เบย ์แซนดส์ – ถา่ยรปูยา่น คลาก คยี ์

 

06.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

โดยมเีจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 หมายเหตุ: ใชผ้ลตรวจ ATK ทีอ่อกโดยสถานพยาบาล หรอื แล๊บทีไ่ดรั้บมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบขุอ้มูล

สว่นตัวชดัเจนตามหนังสอืเดนิทางของทา่น ผลตรวจไมเ่กนิ 48 ชม.เพือ่ใชเ้ชค็อนิ (ไมร่วมคา่ตรวจ) 

09.50 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ705 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร ์– น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง 

– การ์เดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– ถ่ายรุปสะพานเฮลกิซ ์– มารีน่า เบย ์แซนดส์ – 

ถา่ยรูปยา่น คลาก คยี ์

   

PARC SOVEREIGH  

TYRWHITT หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น)    

PARC SOVEREIGH  

TYRWHITT หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – 

สนามบนิชางง ี– น ้าพุจเีวล– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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13.15 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากนัน้น าผ่าน

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH)  

- เชือ่ว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ด ตัง้อยู่ทีซ่ันเทค ซติี ้กลุ่มอาคารทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้ ทัง้หมด 5 

อาคาร เปรยีบเสมอืนนิว้ทัง้ 5  และ กลางผา่มอืมนี ้าพ ุซึง่น ้านีก้็เปรยีบเสมอืนเงนิทีอ่ยูใ่นก ามอื และไดรั้บการ

บนัทกึ จาก Guinness Book of Records ใหเ้ป็น น ้าพ ุทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ปี 1998 มคีวามสงู 13.8 เมตร  

 

 

 

วธิกีารขอพร 

ใหน้ ามอืขวาสมัผัสสายน ้าและอธษิฐาน 1 ขอ้ จากนัน้เดนิวนตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ มคีวามเชือ่วา่ค าอธฐิานจะเป็น

ผลส าเร็จ โดยปกตจิะเปิดใหเ้ขา้ชมวันละ 3 เวลาดังนี ้10.00-12.00 และ 14.00-16.00 และ 18.00-19.30 น. 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY)  

- สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 1 ลา้นตารางเมตรของอา่วมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใช ้

งบประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1,035 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีาร

ออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเดน่สวยงาม 
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กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

- คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า และตน้ไมน้านาชนดิ ภายใตพ้ืน้ทีข่นาดใหญ ่มคีวามสงูถงึ 

58 เมตร โดมแหง่นีไ้มม่เีสาเพือ่ค ้ายนัแมแ้ตต่น้เดยีว ถอืเป็นอกีหนึง่ตัวอยา่งโครงสรา้งทางวศิวกรรมทีน่่าทึง่ สว่น

หลังคาของโดมประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ช ิน้ โดมแหง่นีม้กีารควบคมุความชืน้และอณุหภมูไิวท้ี ่23-25 องศา

เซลเซยีส คงสภาพของป่าฝนเขตรอ้นชืน้ไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ดังนัน้ทกุคนทีม่าเยอืนจะไดส้มัผัสถงึบรรยากาศ

เหมอืนกบัอยูท่า่มกลางหบุเขาในป่าฝน 
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- ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

โดมเรอืนกระจกทีจ่ดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทกุมมุโลก โดยมกีารควบคมุอณุหภูมใิหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 

องศา ภายในโดมแบง่เป็น 9 โซน ไดแ้ก ่สวนออสเตรเลยี สวนแอฟรกิาใต ้สวนอเมรกิาใต ้สวนแคลฟิอรเ์นยี สวน

เมดเิตอรเ์รเนยีน สวนมะกอก จดุทีเ่ป็นไฮไลทค์อืสวนดอกไมต้รงกลางโดมทีม่ทีัง้สวนฝร่ังเศส สวนทวิลปิ สวน

เปอรเ์ซยีน และสวนญีปุ่่ นทีจ่ะมกีารหมนุเวยีนไมด้อกไปตามฤดกูาลและตามธมีพเิศษของแตล่ะเทศกาลนัน้ๆ 

 

 

 

- ฟลอรัล แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

เป็นสวนดอกไมท้ีผ่า่นการตกแตง่ มพีืน้ที ่1,500 ตารางเมตร เป็นสว่นจัดแสดงทีเ่ปิดใหมล่า่สดุ เป็นสวนจัดแสดง

ดอกไมท้ีม่ลีักษณะเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นรปูแกะสลักจากไมท้ีง่ดงามน่า งานศลิปะจากดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืน

ทา่นอยูใ่นดนิแดนแหง่เทพนยิาย 
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น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE)  

- สะพานทีม่รีปูทรงทันสมยัและสวยงามทีส่ดุสะพานหนึง่ของประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีอ่า่วมารน่ิาเป็นสะพานที่

นอกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไมเ่หมอืนทีอ่ ืน่ๆแลว้ยงัมคีวามน่าสนใจตัง้แตค่อนเซบ็ของการออกแบบ

แลว้ คอืมกีารใชเ้หล็กทีม่ลีักษณะเป็นทอ่ 2 อนัทีจ่ะหมนุพันกนัไปเรือ่ยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อา

แนวคดิมากจากรปูแบบของดเีอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยงัชว่ยเรือ่งการออกแบบโครงสรา้ง

สะพานดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทัง้หมด 280 เมตร ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟสวยงามอยา่งมาก  

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปยงั มารน่ีา เบย ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS) อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ส าคญับรเิวณ

อา่วมารน่ีาโดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรง

ภาพยนตร ์โดยถอืเป็นอาคารทีม่มีลูคา่ในการกอ่สรา้งสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 พันลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

หรอืเกอืบสองแสนลา้นบาท รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้าและจดุชมววิบนอาคารมารน่ีา

เบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ  

- THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สงิคโปรม์กัไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้และของล ้าคา่ในระดบัสากลที่

สรา้งความพอใจใหบ้รรดานักชอ้ป ทีไ่ดเ้ห็นแบรนดเ์สือ้ผา้ชัน้น า อยา่งเชน่ Fendi และ Prada ในหา้งสรรพสนิคา้

สดุหรทูีเ่ป็นสญัลักษณ์ของสงิคโปร ์อยา่พลาดทีจ่ะแวะไปทีร่า้นสาขาใหญข่อง Louis Vuitton ในสงิคโปร ์ซึง่

ตัง้อยูใ่นซุม้กระจกลอยน ้า ภายในออกแบบตกแตง่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนคณุก าลังอยูบ่นเรอืยอชตส์ดุหร ูนอกจากนี้

ยงัมรีา้นอาหารมากมาย 

- DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 5 SGD/ทา่น 

นทิรรศการทีเ่กีย่วกบัแสง ส ีทีจั่ดแสดงอยูช่ัน้ลา่งสดุของหา้ง THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดย

ระหวา่งทีท่า่นก าลังชอ้ปป้ิงอยู ่เมือ่ทา่นมองลงไปเห็นกบัแสงไฟสวยงาม มโีคมไฟทีห่อยลงมาพรอ้มกบัแสงไฟที่

เปลีย่นสสีนัไปเรือ่ยๆ 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เมนูชา้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

หลังจกนัน้น าทา่น ถา่ยรปูยา่น คลาก คยี ์(CLARKE QUAY) เป็นยา่นทอ่งเทีย่วและกนิดืม่รมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ซึง่

ไดรั้บความนยิมทัง้ส าหรับชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิภายในยา่นแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

หลากหลายรปูแบบ ซึง่จะมคีวามคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถงึตอนกลางดกึ 

ทีพ่กั PARC SOVEREIGH  TYRWHITT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระอาหารเทีย่งและ

ค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 กจิกรรมทีน่่าสนใจ 

- ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษัิทเอ็นบซียีนูเิวอร์

แซล และยนูเิวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึง่ในหกสตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่

ภายในสวนสนุกนัน้ไดม้กีารน าภาพยนตรช์ือ่ดังมากมายของสตดูโิอมาดดัแปลงเป็นธมีตา่งๆ ตามเนือ้เรือ่ง

เพือ่มอบความสนุกและความบนัเทงิใหก้บัผูเ้ขา้ชม ปัจจบุนัสวนสนุกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ มทีัง้หมด 4 

แหง่ทั่วโลก คอืทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีและรัฐฟลอรดิา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น และที่

ประเทศสงิคโปร ์โดยตัง้อยูบ่นเกาะเซนโตซา่ เกาะแหง่ความบนัเทงิทีม่ชี ือ่เสยีงในบรเิวณตอนใตข้อง

ประเทศ ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนุกราคาประมาณ 69 SGD/ทา่น 

- พพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ า้ ซ ีอควาเรยีม (S.E.A AQUARIUM) มสีัตวท์ะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สาย

พันธุ ์อควาเรยีมแห่งนี้ ใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ศูนยร์วม ปลากระเบนแมนตา้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รวมถงึ 

ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพพิธิภัณฑฑ์ส์ัตวน์ ้า แบง่ออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึง่แต่ละ

โซน ก็มคีวามน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลทส์ าคัญอยู่บรเิวณ อุโมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จุดนี้เราจะเห็น

ปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวยีนอยูจุ่ดนี้ ตืน่ตาตืน่ใจเสมอืนกับการผจญภัยใตท้อ้งมหาสมทุร ไมร่วมค่า

เขา้ประมาณ 41 SGD/ทา่น 

- แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลกิซ ์ (SKYHELIX) เครือ่งเล่นกลางแจง้แบบพาโนรามา่ทีส่งูทีส่ดุในสงิคโปร ์

กระเชา้ลอยฟ้ากลางแจง้ทีห่มนุเบา ๆ ขณะลอยขึน้สูค่วามสงู 79 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปใน

อากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการชมววิจากความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนยีภาพ 360 องศา ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 

18 SGD/ทา่น 

ทีพ่กั PARC SOVEREIGH  TYRWHITT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 อุโมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – สนามบนิชางง ี– 

น า้พุจเีวล– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL)  

- ตัง้อยูใ่นสวยสาธารณะ ในใจกลางเมอืง มคีวามรม่รืน่มากๆ จากทีนั่กทอ่งเทีย่วฮติมาถา่ยรปูสวย ๆ กบัอโุมงค์

แหง่นี ้และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมาย ๆ จงึท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีท่กุคนอยากไปเยอืน 

  

 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK)  

- สตัวส์มมตทิีเ่ป็นสญัลักษณ์แหง่ประเทศสงิคโปร ์มรีปูรา่งเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และอยูบ่นยอดคลืน่  

- โดยปัจจบุนัมรีปูปัน้เมอรไ์ลออ้นทัง้หมด 5 ตัวในประเทศสงิคโปร ์ 

- เมอรไ์ลออ้นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ ตัง้อยูท่ีเ่กาะเซนโตซา่ แตเ่มอรไ์ลออ้นทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุ และถอืเป็น

แลนดม์ารค์หลักของประเทศสงิคโปร ์กค็อืเมอรไ์ลออนสขีาวทีต่ัง้อยู ่บรเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ถกูออกแบบ

โดย ฟราเซอร ์บรนูเนอร ์ผูด้แูลพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าแวนคลฟีในปี พ.ศ. 2507  

- จากนัน้ในปี พ.ศ. 2509 เมอรไ์ลออ้นไดถ้กูใชเ้ป็นสญัลักษณ์และเครือ่งหมายการคา้ของคณะกรรมการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์ซึง่ในภายหลังก็ถกูใชเ้รือ่ยมาในวงกวา้งจนกลายเป็นสญัลักษณ์ของ

ประเทศ 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)  

- สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรม

และการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบต และ
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เปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชือ่ดังในประเทศสงิคโปร์ ซ ึง่มกีารประดษิฐานพระบรม

สารรีกิธาตใุนสว่นของฟันหรอืพระทนตข์องพระพทุธเจา้เอาไวท้ีช่ัน้บนสดุของวัด ไดรั้บการออกแบบและวาง

แนวคดิโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวัด ประกอบกับความชว่ยเหลอืของที่

ปรกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจุบัน 

ตัง้อยูใ่นยา่นไชน่าทาวน์  

 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ (ORCHARD ROAD)  

- เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลือกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์

กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีทุ่กๆคนทีม่า

สงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับ

โลก  

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

น าทา่นชม น า้ตกจเีวล (THE RAIN VORTEX)  

- น ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 130 ฟตุ ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคไ์ดอ้ย่างสวยงาม และน ้าตกอนิดอร์

อยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมนุเวยีน 50,000 

ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

17.30  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ714 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กต า่กวา่ 11 ปี 
ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

03 – 05 มถินุายน 2565 16,990 15,990 12,990 4,500 

11 – 13 มถินุายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

18 – 20 มถินุายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

25 – 27 มถินุายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

02 – 04 กรกฎาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

16 – 18 กรกฎาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

23 – 25 กรกฎาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

28 – 30 กรกฎาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

06 – 08 สงิหาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

12 – 14 สงิหาคม 2565 16,990 15,990 12,990 4,500 

20 – 22 สงิหาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

27 – 29 สงิหาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

10 – 12 กนัยายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

17 – 19 กนัยายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

24 – 26 กนัยายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

01 – 03 ตลุาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

13 – 15 ตลุาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

14 – 16 ตลุาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

22 – 24 ตลุาคม 2565 17,990 16,990 12,990 4,500 

29 – 31 ตลุาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 
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อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ATK-Test กอ่นบนิ 48 ชม. พรอ้มกบัใบรับรองภาษาองักฤษ นักทอ่งเทีย่วจองและจา่ยคา่ตรวจเอง* 

*ไมร่วมคา่ Test & Go หลังจากกลับประเทศไทย กรณีบรษัิทจองให ้4,500 บาท/1 ทา่น และ 6,500 บาท/2 ทา่น 

10,500/3 ทา่น* 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอบุตัเิหตเุป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


