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วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พำรค์ - กำรเ์ดน้ส ์บำย เดอะ เบย ์- มำรนีำ่เบยแ์ซน - ชม
โชวน์ ำ้พแุสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show (-/L/D)  

06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้4 ประตู 5 เคำน์เตอร์ K สำยกำรบนิ SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท คอยอ ำนวยควำมสะดวก ตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 
09.45  เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิชำงฮ ีโดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่เทีย่งบนเครือ่ง (1) 
 

 
 
13.15  เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนนำนำชำตชิำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณำปรับเวลำให ้

เป็นเวลำทอ้งถิน่เพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ)หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรแลว้ รับกระเป๋ำสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำน

เดนิทำงสู ่เมอืงสงิคโปร ์น ำท่ำนชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตำมหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึ่ง อุง้มอืมหีำ้นิ้วเรยีง
รำย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น ำ้พุแห่งควำมม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลำภของ

ประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่ำเยอืนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ตอ้งแวะมำรับพลังน ้ำแห่งควำมร ่ำรวยเสมอไป ซึง่น ้ำพุ ณ ทีแ่ห่ง
นี้ยังไดรั้บกำรบันทกึวำ่ในกนิเนสบุ๊คเมือ่ปี 1998 เป็นน ้ำพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ในแง่ของควำมเชือ่เรือ่งโชคลำภ ซนิแสฮวงจุย้

ทัง้หลำยบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวำ่ เจำ้ตัววงแหวนทีม่นี ้ำพุ่งออกมำเขำ้สูใ่จกลำงน ้ำพุ มคีวำมหมำยเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ
ชวีติและควำมมั่งคั่ง กำรทีน่ ้ำพุ่งเขำ้ตรงกลำงดำ้นในคอืกำรกักเก็บควำมมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสำยน ้ำประหนึ่ง

ควำมมั่งคั่งทีไ่หลมำรวมกัน อันเป็นทีม่ำของชือ่ “น ้ำพุแห่งควำมมั่งคั่ง”กล่ำวกันวำ่ ใครทีม่ำเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้ำ

เดนิรอบน ้ำพุแห่งนีส้ำมรอบโดยเอำมอืแตะทีน่ ้ำพุไวต้ลอดเวลำจะไดรั้บพลงัน ้ำแหง่โชคลำภและควำมโชคด ีหรอืร ่ำรวยตลอดปี 
อกีทัง้น ้ำพุทีน่ีนั่น้มลีกัษณะทีแ่ตกตำ่งจำกน ้ำพุทีอ่ ืน่น่ันคอืน ้ำพุทีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้ำพุทีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทำงพุ่งขึน้ 

 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นถ่ำยรูปคูก่บั เมอรไ์ลออน พำรค์ สญัลกัษณ์ของกำรทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สำมำรถถ่ำยรูป โรงละครเอสพ

นำเนดทีส่วยงำมแปลกตำ ซึง่มลีกัษณะคลำ้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนำดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลำยเออร,์ มำรน่ิำ เบยแ์ซนด ์
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น ำทกุทำ่นชม กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้ำ่นไดช้มกำรจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกำะสงิคโปร ์ให ้

ท่ำนไดช้ื่นชมกับตน้ไมน้ำนำพันธุ์ และเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องแห่งชำติของ Marina Bay บริหำรโดย
คณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำตสิงิคโปร ์นอกจำกนี้ยังมทีำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มตอ่กับ Super Tree คูท่ีม่คีวำมสงูเขำ้ดว้ยกัน มไีว ้

ส ำหรับใหผู้ท้ีม่ำเยอืนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุมสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอันงดงำม
ของอ่ำวและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งกำรดังนี ้

Flower Dome (ชวีภำพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภำพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่ำงๆ ใหเ้ดนิชม (ไม่รวมค่ำ
เขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมกีำรจัดแสดงทีต่ำ่งตำ่งกนัออกไป 
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เย็น บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร (2) 

จำกนัน้น ำทำ่นชม  มำรนีำ่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ มำรน่ีำ เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักกวำ่ 2,500 

หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำง
คลำ้ยเรอืตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์กำยพำรค์นี้ถอืวำ่เป็นสวนลอยฟ้ำขนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกวำ่ 12,400 

ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำทีม่คีวำมสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บกำรตกแตง่อย่ำงสวยงำม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับ
อกี 650 ตน้   มรีำ้นอำหำรทีห่รูหรำ The Sky on 57 และยังม ี“มำรน่ีำ เบยแ์ซนด ์คำสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ในตัวอำคำรอันโออ่ำ่อัน

หรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกับตัวโรงแรม จัดวำ่เป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมสก์ำรพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สำมำรถเพลดิเพลนิ
ไปกับเกมสห์ลำกหลำยรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมำกกวำ่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมำกกวำ่ 1,500 ตู ้อำท ิรูเล็ตต ์แบล๊ค

แจ๊ค บำคำร่ำ ภำยในยังมรีำ้นคำ้ปลกี และภัตตำคำรมำกมำย  
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(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์และหำ้มเด็กอำยุต ำ่
กวำ่ 21 ปีเขำ้ กำรแตง่กำย สภุำพบุรุษหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สภุำพสตรใีสชุ่ดสภุำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 
 

และนอกจำกหำ้งแหง่นีจ้ะมสีนิคำ้แบนดเ์นมมำกมำยแลว้น ัน้ ยงัมขีนม

ของฝำกมำกมำยใหท้ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่ำงเพลนิเพลนิ และทีพ่ลำดไม่ได้
เลยน ั้น คือ  “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่ เป็ นขนมที่มี

ชือ่เสยีงอยำ่งมำกในสงิคโปร ์โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชำตคิอื รสหนงัปลำไข่

เค็ม รสมนัฝร ัง่ไขเ่ค็ม และมนัฝร ัง่รสชำตแิบบออรจินิลั ทำ่นใดทีม่ำสงิคโปร์
ไมค่วรพลำด  
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ส ำหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ำกมำยอำท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, 

Burberry, Cartier โดยทีท่กุทำ่นสำมำรถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพลำนำด และบรเิวณ อำ่วมำรน่ีำเบย ์
จำกมุมมองที่แตกต่ำง ซึง่สวยงำมและน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก พรอ้มทัง้เพลดิเพิลนไปกับโชว ์Spectra light & Water 

Show ซึง่เป็นโชวส์ุดอลังกำรที่น่ำตื่นตำตืน่ใจใหก้ับนักท่องเที่ยวที่ไดม้ำเยือนสงิคโปร์ คอืกำรแสดงโชว ์Light & Water 

Show เป็นกำรแสดง แสง ส ีเสยีง และ สำยน ้ำ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลำน PROMANADE รมิปำกอ่ำวมำรน่ิำ 
ดำ้นหนำ้ของ MARINA BAY SAND (กำรแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำงหำ้ง)   

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควำเรยีม ตำมอธัยำศยั (B/-/-) 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 
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หลังอำหำรเชำ้หัวหนำ้ทัวร์พำท่ำนสู่ เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้ำ หรือ TAXI แลว้แต่ควำมตอ้งกำรของท่ำน หำกท่ำนไม่
ตอ้งกำรทอ่งเทีย่ว ณ เกำะเซ็นโตซำ่ หัวหนำ้ทวัรจ์ะใหค้ ำแนะน ำในกำรทอ่งเทีย่วแกท่ำ่นเชน่เดยีวกนั 

 

 
 
(ไมร่วมคำ่เขำ้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์ำ่งๆ และคำ่เดนิทำงไป-กลบั และไมม่ไีกดบ์รกิำร) (ค ำแนะน ำ : ควรพกนำมบตัร

ของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำงกลบัโรงแรม) 

 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 
 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรอื เกำะมหำสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐำนทัพทำงทหำร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอำณำนคิมของประเทศอังกฤษ ปืน

ใหญ่ทีเ่มือ่ก่อนเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมำทำงรัฐบำลไดส้รำ้งขึน้มำใหเ้ป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภำยในเกำะเซ็นโตซำ่มขีนำด 5 ตำรำงกโิลเมตร ภำยในเกำะถูกจัดใหม้สีถำนทีส่ ำหรับท่องเทีย่วหลำยที ่

ทีส่ำมำรถน่ังรถรำงฟรภีำยในเกำะเชือ่มตอ่ไปยังสถำนทีท่่องเทีย่ว อำทเิชน่ Universal Studio, Images Of Singapore, Sky 
Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใตน้ ้ ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และอื่นๆอีก

มำกมำย 

ทำ่นสำมำรถเลอืกสนุกไปกบั ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (คำ่บตัรเขำ้ชม ทำ่นละ 1,850 
บำท **หรอืรำคำ ณ ปัจจุบนั**) มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิำร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ำมใจชอบ) ยูนิเวอร์

แซล สตดูโิอ  สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกำะเซ็นโตซำ่ รำยลอ้มดว้ยควำมเขยีวชอุม่ของทะเลสำบ มรีสีอรท์ หอ้งพักกวำ่ 
1,800 หอ้ง จำกโรงแรมระดับหรู 6 ดำวทีห่ลำกหลำยรูปแบบ มทีัง้ยังม ี คำสโินเปิดบรกิำรตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม 

Crockford Tower  
1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหำะตลีังกำรำงคู่ทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก   

2) Far Far Away Castel ปรำสำทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจำ้หญงิฟิโอน่ำ  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นกำรน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์ำ่งๆ เสมอืนทำ่นก ำลงัอยูใ่นภำพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหำสมบตัขิองฟำโรห ์และคน้หำปรศินำแหง่มัมมี ่  
5) Water World ชมกำรแสดงกจิกรรมผำดโผนตำ่งๆ จำกภำพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทำ่นจะตืน่เตน้ประทับใจไม่รู ้

ลมื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสำร,์ เหลำ่สตัวโ์ลกลำ้นปี   
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งควำม บันเทงิของจักรวำลอย่ำง

แทจ้รงิ  
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หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ ำใน ชื่อ S.E.A. 
Aquarium จัดอันดบัใหเ้ป็นอควำเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้ำเพลดิเพลนิเต็มที่

กบับรรยำกำศ ใตท้ะเลทีส่วยงำม  
 **อสิระมือ้อำหำรกลำงวนัและมือ้อำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว** 
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่ำม วดัเจำ้แมก่วนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮำจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - สนำมบนิชวงก ี- กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ สกักำระเจำ้แม่กวนอมิ ที ่วัดเก่ำแก่ และศักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นที่เคำรพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อเป็นสริิ

มงคลแกท่กุทำ่น  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรำ้งขึน้มำเมือ่ไม่นำนมำนี้ดว้ยทนุสรำ้งกวำ่ 53 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์
โดยออกแบบเป็นสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศถ์ัง ดำ้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตำ่งๆ เกีย่วกบัศำสนำพุทธ โดยจุดน่ำสนใจอยู่

ทีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสำรรีกิธำตุสว่นฟันของพระพุทธเจำ้ ใหไ้ดส้ักกำระ เชญิท่ำนเดนิเทีย่วชมอำคำรบำ้นเรอืนของชำวจนีที่
ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์ในยำ่น CHINA TOWN บันทกึภำพสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมพรอ้มมขีองฝำกทีร่ะลกึมำกมำยใหเ้ลอืก

ซือ้หำกนั   
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จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปสู ่ฮำจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ทีม่รีวดลำยสสีัน 

มำกมำย มมีมุตำ่ง ๆ ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรูป รำ้นแตล่ะรำ้นก็จะออกแบบตกแตง่กนัอยำ่งเต็มทืท่ัง้ภำยในและภำยนอก รวมถงึบอำคำร
บำ้นเรอืทีจ่ะมรีูปทรงคลำ้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตกุรสี นักท่องเทีย่วทัง้ชำวสงิคโปร ์และชำวไทยก็จะมำถ่ำยภำพแถวนี้กัน ถอื

วำ่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร...พเิศษ เมนูขำ้วมนัไกต่น้ต ำหรบั BOON TONG KEE (5) 
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จำกนัน้ใหท้ำ่นอสิระกับกำรชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคำ้ทนัสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคำ้ อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ำยรูป 
กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยำ่นชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่ำสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคำ้ 

BRAND NAME ยีห่อ้ต่ำงๆถนนออรช์ำรด์จัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะวำ่มศีูนยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดี

มำกมำยตัง้อยูเ่รยีงรำย สองฝ่ังถนนอำทเิชน่ หำ้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย  
 

 
 
 (หวัหนำ้ทวัรม์กีำรนดัหมำย กรุณำตรงเวลำ เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่ำ่นสมำชกิมำหลงัเวลำ

นดัหมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะสว่นรวม เดนิทำงสูส่นำมบนิ)  
18.45    น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ สำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่เทีย่งบนเครือ่ง (3) 

20.10   เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ...พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

**************************************** 
** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำร ออก ต ัว๋เนือ่งจำก

สำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ขอบพระคณุทุกทำ่นทีใ่ช้

บรกิำร ** 
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อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ รำคำไมร่วมต ัว๋ 

05 – 07 กรกฎำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

06 – 08 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

12 – 14 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

13 – 15 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

15 – 17 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

16 – 18 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

19 – 21 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

20 – 22 กรกฎำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

26 – 28 กรกฎำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

27 – 29 กรกฎำคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 

02 – 04 สงิหำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

03 – 05 สงิหำคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

09 – 11 สงิหำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

10 – 12 สงิหำคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999 

16 – 18 สงิหำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

17 – 19 สงิหำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

23 – 25 สงิหำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

24 – 26 สงิหำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

06 – 08 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

07 – 09 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

13 – 15 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

14 – 16 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

27 – 29 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

28 – 30 กนัยำยน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999 

04 – 06 ตลุำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

05 – 07 ตลุำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

11 – 13 ตลุำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

12 – 14 ตลุำคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999 

19 – 21 ตลุำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

25 – 27 ตลุำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

26 – 28 ตลุำคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

01 – 03 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

02 – 04 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

08 – 10 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

09 – 11 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

15 – 17 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

16 – 18 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

22 – 24 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

23 – 25 พฤศจกิำยน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

05 – 07 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

06 – 08 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

07 – 09 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

13 – 15 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

14 – 16 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

20 – 22 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

21 – 23 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999 

27 – 29 ธนัวำคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999 

28 – 30 ธนัวำคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

29 – 31 ธนัวำคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999 

 

** โรงแรมมหีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นตอ่หอ้งอยำ่งจ ำกดั 
ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโรงแรม 

โดยทำงบรษิทัจะดแูลเรือ่งกำรเดนิทำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ-เอำ้ท ์ใหแ้กท่ำ่น 
ยกเวน้เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 8 ปีเทำ่น ัน้ ทีส่ำมำรถพกัหอ้ง 2 ทำ่นกบัผูใ้หญแ่บบไมเ่สรมิได*้* 

** รำคำเด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บำท**  

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ  40 SGD /ทรปิ/ตอ่ทำ่น***  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่ำจะมกีำรสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักลำ่ว บรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำรพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร 

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร              คำ่จำ้งมัคคเุทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต คำ่ซักรดี มนิิ

บำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 
คำ่ทปิคนขบัรถ หัวหนำ้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 40 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 
เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำจ ำนวน 5,000 บำท เพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปี

นัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิท

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 
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บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ ำนำจพรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงนิค่ำบริกำรที่ช ำระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทำงบริษัทจะหักค่ำใชจ้่ำยที่ไดจ้่ำยจริงจำก
คำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนือ่งในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ 

หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปี

นัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดนิทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  และอย่ำงนอ้ย 10 วันก่อนกำร
เดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซี่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำง

นอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำ 
5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ และ

เวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นีบ้รษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ
ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของ

สมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

กำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่
ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  
 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลำสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจไดอ้ย่ำง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำ
ใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. เกำะสงิคโปร์ มกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑ ์หมำกฝร่ัง บุหรี ่ทุกชนิดเขำ้ประเทศ ผูท้ีฝ่่ำฝืนหำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบจะถูกจับปรับใน
อตัรำทีส่งูมำก ส ำหรับ บหุรี ่สำมำรถไปซือ้ทีร่ำ้นคำ้สะดวกซือ้บนเกำะสงิคโปรไ์ด ้  

 

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