
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง – การ์
เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน 
คลาก คีย์ 

   
PARC SOVEREIGH  
TYRWHITT หรือเทียบเท่า 

 

2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)    
PARC SOVEREIGH  
TYRWHITT หรือเทียบเท่า 

 

3 
อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – 
สนามบินชางงี – น ้าพุจีเวล– สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น ้าพุแห่งความม่ังคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุป

สะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์ 
06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 

และ อ้านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 
 หมายเหตุ: ใช้ผลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรือ แล๊บที่ได้รับมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจนตามหนังสือเดินทางของ

ท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพ่ือใช้เช็คอิน (ไม่รวมค่าตรวจ) 
09.50 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
13.15 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั นน้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากนั นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 
 น้าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั งอยู่ที่ซันเทค ซิตี  กลุ่มอาคารที่สร้างตาม

หลักฮวงจุ้ย ทั งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ วทั ง 5  และ กลางผ่ามือมีน ้าพุ ซึ่งน ้านี ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในก้ามือ และได้รั บการบันทึก จาก 
Guinness Book of Records ให้เป็น น ้าพุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 1998 มีความสูง 13.8 เมตร  

  

 

 
 
วิธีการขอพร  
ให้น้ามือขวาสัมผัสสายน ้าและอธิษฐาน 1 ข้อ 
จากนั นเดินวนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ มีความ
เชื่อว่าค้าอธิฐานจะเป็นผลส้าเร็จ โดยปกติจะ
เปิดให้เข้าชมวันละ 3 เวลาดังนี  10.00-12.00 
และ 14.00-16.00 และ 18.00-19.30 น. 

 



 
  
 น้าท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั งอยู่บนพื นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าว

มารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบ
อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
ภายในประกอบไปด้วยน ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้
พื นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี ไม่มีเสาเพ่ือค ้ายันแม้แต่ต้นเดียว 
ถือเป็นอีกห น่ึงตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ น่าทึ่ ง  ส่วนหลั งคาของโดม
ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ น โดมแห่งนี มีการควบคุมความชื นและอุณหภูมิไว้ที่ 
23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั นทุกคน
ที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน 

 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
โดมเรือนกระจกที่ จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่ งเป็น 9 โซน ได้แก่  สวน
ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน 
สวนมะกอก จุดที่เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทั งสวนฝรั่งเศส สวนทิว
ลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญ่ีปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ
ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั นๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
เป็นสวนดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่ง มีพื นที่ 1,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิด
ใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้
ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพ
นิยาย 

 



 
  
 น้าท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหน่ึงของประเทศสิงคโปร์

อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการ
ใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความ
สวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก  

 จ้านั นน้าท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คส้าคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื นที่ด้านใน
ประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก 
ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน ้าและจุดชมวิวบนอาคาร
มารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน ้ากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ นตึก 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป เพราะที่น่ีเต็มไปด้วยสินค้าและ
ของล ้าค่าในระดับสากลที่สร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ที่ได้เห็นแบรนด์เสื อผ้าชั น
น้า อย่างเช่น Fendi และ Prada ในห้างสรรพสินค้าสุดหรูที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ 
อย่าพลาดที่จะแวะไปที่ร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซึ่งตั งอยู่ในซุ้ม
กระจกลอยน ้า ภายในออกแบบตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนคุณก้าลังอยู่บนเรือยอชต์สุด
หรู นอกจากนี ยังมีร้านอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 SGD/ท่าน 
เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยู่ชั นล่างสุดของห้าง THE SHOPPES AT 
MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่านก้าลังช้อปปิ้งอยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็นกับ
แสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพร้อมกับแสงไฟที่เปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ 

 
ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ เมนูช้าวมันไก่ Boon Tong Kee 
 หลังจกนั นน้าท่าน ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์ (CLARKE QUAY) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินด่ืมริมแม่น ้าสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมทั งส้าหรับชาว

สิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั งแต่ช่วงเย็นไปจนถึง
ตอนกลางดึก 

ที่พัก PARC SOVEREIGH  TYRWHITT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 
Day2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศยั (หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) อิสระอาหารเท่ียงและค่้าเพ่ือความสะดวกใน

การท่องเท่ียว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ นโดยบริษัทเอ็นบีซยีูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หน่ึงใน

หกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั นได้มีการน้าภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลง
เป็นธีมต่างๆ ตามเนื อเรื่องเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั งหมด 4 แห่งทั่วโลก คือ
ที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น และที่ประเทศสงิคโปร์ โดยตั งอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่ง
ความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไมร่วมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 69 SGD/ท่าน 

 

 

โซน 1 ฮอลลีวู๊ด Hollywood เป็น
โซนแรกท่ีต้องเดินผ่านท่ีเม่ือเข้าไปใน 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สองข้างทางนั น
จะมีทั งร้านขายของท่ีระลึก, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกท่ีหายสาบสูญ The Lost 
World เป็นโซนแห่งการผจัญภัยไป
ใน ยุค ได โน เส าร์  จู ล าสสิ คป าร์ ค 
Jurassic Park และวอ เตอ ร์ เวิ ล ด์ 
WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New York เม่ือเดิน
เข้ามาท่ีโซนนี จะรู้สึก เหมือนว่าเรา
ก้าลังเดินอยู่ท่ีนิวยอร์ค ให้อารมณ์
ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆ
ประดับด้วยป้ายไฟ  

โซน  6 ดินแดนแห่ง เช ร็ค Far Far 
Away ดินแดนท่ีจะได้พบกับเหล่าตัว
การ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชั่นเรื่อง
เชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค , เจ้า
หญิงฟิโอน่า และเจ้าลาดองกี เพื่อนซี  

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  
ธีมในโซนนี จะดูล ้ าสมัย เป็นเมือง
แห่งอนาคต รวมถึงเครื่องเล่นต่างๆก็
จะเป็นแบบผจญภัยหรือเป็นเครื่อง
เล่นหวาดเสียว  

โซน 7 มาดากั สก าร์  Madagascar 
จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่า
น้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์  การ์ตูน
ยอด ฮิตท่ีของใครหลายๆคน Join 
Alex, Marty, Melman และ Gloria 

 

โซน 4 เมืองอียิปต์โบราณ Ancient 
Egypt เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหา
สมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซึ่งจะ
ได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องค้าสาป 
เครื่องเล่นท่ีต้องลองก็คือ Revenge 
of the Mummy รถไฟเหาะท่ีจะพา
เราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ 

  



 
 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น ้า ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ์ อควาเรียมแห่งนี  ใหญ่อันดับต้นๆ ของ
โลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น ้า แบ่งออกเป็นทั งหมด 
10 โซน ซึ่งแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์ส้าคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใต้ทะเล จุดนี เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน 
ว่ายวนเวียนอยู่จุดนี  ต่ืนตาต่ืนใจเสมือนกับการผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน 
แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งที่หมุนเบา ๆ ขณะ
ลอยขึ นสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพ 360 
องศา ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน 

ที่พัก PARC SOVEREIGH  TYRWHITT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น ้าพุจีเวล– สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ตั งอยู่ในสวยสาธารณะ 
ในใจกลางเมือง มีความร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ 
กับอุโมงค์แห่งนี  และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงท้าให้ที่น่ีเป็นสถานที่
ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน  
จากนั นน้าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) คือ
สัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มีหาง
เป็นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยปัจจุบันมีรูปปั้นเมอร์ไลอ้อนทั งหมด 5 ตัว
ในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั งอยู่ที่เกาะเซนโตซ่า 
แต่เมอร์ไลอ้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และถือเป็นแลนด์มาร์คหลักของ
ประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวที่ตั งอยู่ บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ 
ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าแวนคลีฟในปี 
พ.ศ. 2507 จากนั นในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 
ซึ่งในภายหลังก็ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

 
 



 
 
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 

1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และ
เปิดท้าการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของ
พระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ด้ารงต้าแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบ
กับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส้าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั งอยู่ในย่านไชน่า
ทาวน์  

 จากนั นให้ท่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดิน
ชมและซื อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว  
 หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 น้าท่านชม น ้าตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน ้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และ

น ้าตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน ้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น ้าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน ้าใน
สระว่ายน ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ 

17.30  น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

 
 
 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเดก็ต ่ากว่า 11 ปี 

ไม่มีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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

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

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

25 – 27 มิถุนายน 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 สิงหาคม 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 – 31 ตุลาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

 
 



 

 
 
 

อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบิน 48 ชม. พร้อมกบัใบรบัรองภาษาองักฤษ นกัท่องเทีย่วจองและจ่ายค่าตรวจเอง* 
*ไม่รวมค่า Test & Go หลังจากกลับประเทศไทย กรณีบริษัทจองให้ 4,500 บาท/1 ท่าน และ 6,500 บาท/2 ท่าน 10,500/3 ท่าน* 

 
ส้าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั 
ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู้เดนิทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเทีย่วได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดหอ้งพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย  และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได ้
7. เงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ และอุบตัิเหตุเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัเป็นผู้พจิารณา 

 



 



 



 



 


