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รหัสทวัร ์SIN01 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

TRURY 

 

ขอ้ดขีองโปรแกรมทวัรน์ ี ้เชน่ :: 

- บนิไปเทีย่วเชา้ กลับเทีย่วค ่า ลกูคา้ก าไร ่ไดเ้ทีย่วเยอะ 

- มเีมนูขา้วมันไก ่รา้นดัง Boon Tong Kee 

- พักโรงแรมใหม ่อยูใ่กลห้า้ง  FRIST WORLD HOTEL 

- รวมต๋ัวเขา้สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซลแลว้ 

- รวมตั๋วเขา้ S.E.A. AQUARIUM แลว้ 

- จองทัวรก์ับเราออกเดนิทางแน่นอนทกุกรุป๊ (เต็มเร็วมากครับ เพราะราคาถกูและดจีรงิ) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญห่อ้งละ 2 ทำ่น พกัเดีย่วเพิม่ 

20 – 22 มกราคม 2560 14,900 5,000 

03 – 05 กมุภาพันธ ์2560 14,900 5,000 

10 – 12 กมุภาพันธ ์2560 16,900 5,000 

11 – 13 กมุภาพันธ ์2560 16,900 5,000 

12 – 14 กมุภาพันธ ์2560 15,900 5,000 

17 – 19 กมุภาพันธ ์2560 14,900 5,000 

24 – 26 กมุภาพันธ ์2560 14,900 5,000 

03 – 05 มนีาคม 2560 14,900 5,000 

10 – 12 มนีาคม 2560 14,900 5,000 

17 – 19 มนีาคม 2560 14,900 5,000 

24 – 26 มนีาคม 2560 14,900 5,000 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2560 14,900 5,000  
หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ ออก ตั๋วเนือ่งจากสาย
การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ก ำหนดกำรเดนิทำง :: 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– น ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่ –Merlion Park-กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์(ไมร่วมคำ่

เขำ้ชมโดม) –มำรนีำ่เบยแ์ซน - ชมโชว ์Wonder Full Light 
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06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก   ชัน้4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K   สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

09.40 น.  เดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973 (บรกิารอาหารบน

เครือ่งพรอ้มเครือ่งดืม่) 

13.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ 

รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์

จากนัน้ น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวง

จุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น ้าพุ

แหง่ความมั่งคั่ง" หรอื Fountain of Wealth อันเป็นหนึง่ใน

สัญลักษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่ว

ทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน ้าแหง่ความ

ร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพ ุณ ทีแ่หง่นี้ยังไดร้ับการบันทกึในกนิ

เนสบุค้เมือ่ปี 1998 วา่เป็นน ้าพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ในแง่ของ

ความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮ้วงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีง

เดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุ่งออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพ ุมี

ความหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งค่ัง การทีน่ ้าพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บ

ความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึง่ความมั่งค่ังทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ 

“น ้าพแุหง่ความมั่งคั่ง”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน Suntec City แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพแุหง่นีส้ามรอบโดยเอา

มอืแตะทีน่ ้าพไุวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้าแหง่โชคลาภและความโชคด ีหรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น าพทุีน่ี่

นัน้มลัีกษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพทุีน่ีจ่ะไหลลง ซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพทุีอ่ ืน่ๆมักจะมทีศิทางพุง่

ขึน้ 

 จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศ
สงิคโปร ์สำมำรถถ่ำยรูป โรงละครเอสพนำเนด  สวยงามแปลกตา  ซึง่มลัีกษณะ
คลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออ้ , มารน่ิา เบยแ์ซนด ์ 

 น าทุกท่านสู่ กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย  ์“GARDEN BY THE BAY”ให ้
ท่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับ 
ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง 
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้
ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีว ้
ส าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ  และยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ 
ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่างๆ
ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคำ่เขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest รำคำ 28 ดอลลำ่สงิคโปร ์หรอื
ประมำณ 720 บำท)  

ค ่า บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย (มือ้ที1่) 

เมน ูขำ้วมนัไก ่ทีข่ ึน้ชือ่ของสงิคโปร ์ณ ภตัตำคำรบนุถอ่งกี ่

 จากนัน้น าทา่นชม  มำรนีำ่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ย

หอ้งพักกวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม  (ไมร่วม

คำ่ข ึน้ 20 ดอลลำ่สงิคโปรห์รอืประมำณ 500 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคาร

ทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. 

และ  จัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่

250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา  The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์

คาสโิน” ทีตั่ง้อยู ่  ในตัวอาคารอันโออ่า่ หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม

การพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนัน

มากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และ

ตูพ้นันหยอดเหรยีญ  ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย 

 (หมำยเหต ุ: ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์

และหำ้มมอีำยตุ ำ่กวำ่ 21 ปี กำรแตง่กำย สภุำพบรุษุหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สภุำพสตรใีสชุ่ดสภุำพ  

และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ) 

 ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 
Chanel,Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุทา่น สามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปร์
ไฟลเออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็น
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อยา่งมากพรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์Wonder Full Light ซึง่เป็นโชว์
สดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์
.....Wonder Full Light คอืการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็นการ
แสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน 
PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (กำร
แสดงเร ิม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำง
หำ้ง)    

พกัที ่ น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดำวเครอื RESORT WORLD หรอื
เทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง เกำะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO – SEA AQUARIUM (รวมบตัรคำ่เขำ้แลว้) (บรกิำร

โดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พรอ้มหวัหนำ้ทวัรบ์รกิำร) 

07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  (มือ้ที2่)  

 หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าทกุทา่นสูเ่กาะเซ็นโตซา่  

** ทกุทำ่นจะไดร้บับตัร UNIVERSAL STUDIO** และ บตัร SEA AQUARIUM  
เมอืงใตบ้ำดำลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีอำคเนย*์*(รวมในรำยกำร)  
(มรีถ SHUTTER BUS ของโรงแรมบรกิาร เสน้ทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND) 
***(อสิระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงของทำ่น)*** 
เกำะเซ็นโตซ่ำ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่ก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิม ของ
คนอังกฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ใน ต่อมาทาง
รัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด       5 ตารางกโิลเมตร 
ภายในเกาะถูกจัดใหม้สีถานที่ ส าหรับท่องเทีย่วหลายที ่สามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มต่อไปยัง
สถานทีเ่ทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky 
Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore ”มทีัง้หมด 7 โซน 

เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ  สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 

เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มรีี สอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้งจาก

โรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยังม ี คาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม 

Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่งเล่น

รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์่างๆ เสมอืนท่านก าลังอยู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง 

จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สัตวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ดวอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่ง

ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ   

จากนัน้ น าทา่นชม Aquarium เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าใน ชือ่ 

S.E.A. Aquariumจัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกู ออกแบบใหเ้ป็น

อโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่ับบรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม 

  

พกัที ่ น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั GENTING HOTEL JURONGระดบั 4 ดำวเครอื RESORT WORLD หรอื

เทยีบเทำ่ 

วันทีส่าม วดัเจำ้แมก่วนอมิ– วดัพระเขีย้วแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - กรงุเทพฯ 

07.00น บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที3่) 



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 น าทา่นเดนิทางเขา้ สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ ที ่วัดเก่าแก่ และศักดิส์ทิธิ ์
ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแก่ทุกท่านจากนัน้
น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนี้ถูกสรา้งขึน้มาเมือ่ไม่นาน
มานี้ดว้ยทุนสรา้งกว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะมี 4 ชัน้ แบ่งเป็นโซนต่างๆ 
เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ทีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตุ
สว่นฟัน ของพระพทุธเจา้ ใหไ้ดส้ักการบชูา บรเิวณของวัดขอเชญิ  
ทกุทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียั่งคงความเป็น

เอกลักษณ์ในยา่น     CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมาย
ใหเ้ลอืกซือ้หากัน  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที4่) 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถา่ยรปู กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง  ORCHARD ROAD ถนน

ทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็น
แหลง่ช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้   รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน 
อาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   
(หวัหนำ้ทวัรม์ ีกำรนดัหมำย กรณุำตรงเวลำดว้ย เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่ำ่น

สมำชกิมำหลงัเวลำนดัหมำย  หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะสว่นรวม 

เดนิทำงสูส่นำมบนิ)  

18.35 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง

พรอ้มเครือ่งดืม่) 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ       คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ                  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำร

ใชบ้รกิำร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 20 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 


