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SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE  

By SINGAPORE AIRLINE (SQ)  

พกัโรงแรม 4* กลางเมอืง 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัร OCBC Skyway แลว้ 
 ชม THE JEWEL CHANGI ที�สดุแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 
 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รวมคา่บตัรแลว้ 
 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมอา่วมารนีา่ 30 นาท ีรวมคา่บตัรแลว้ 
 ชมโชวน์ํ �าพรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิ�งออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ล ิ�มรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม นํ �าดื�มบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเที�ยวอยา่งคุม้คา่  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที�ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั�น!! 
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สงิคโปร ์- นํ �าพแุหง่ความม ั�งค ั�ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) 
– Dinner at Song Fa - มารนีา่ เบย ์แซนด ์- Hotel         (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4เคานเ์ตอร ์K ประตู 5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� SQ 973  

(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง จากน ั�นนําทา่นเดนิ

ทางเขา้สู่ตวัเมอืงสงิคโปรท์ี�มกีารจดัผงัเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึ�ง     

บา่ย  นําทา่นแวะชม  นํ �าพแุหง่ความม ั�งค ั�ง Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปรต์ั �งอยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี� ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ�นใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึ�นโดยนัก

ธรุกจิชาวฮ่องกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อว่าถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานนํ�าพ ุและไดสั้มผสันํ�าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ั�นแหลง่ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านได ้

ชมการจัดสวนที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อย่างตอ่เนื�องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี�

ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super tree (รวมค่าบตัร  แลว้) คู่ที�มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไว ้

สําหรับใหผู้ท้ี�มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ�น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  

 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถิ�น รา้นนี�เร ิ�มตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ตั�งโดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี� ก็ 40 กวา่ปี 

 

 จากน ั�นอสิระทา่นที� “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ี�สุดในสงิคโปรม์ารนี่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คอื The Sands Sky 

Park ต ั�งอยูช่ ั�นที� 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ข ึ�นลฟิท ์29 SGD ประมาณ 725 บาท)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั �งอยู่บนอาคารทั �ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี�ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ี�สุดในโลก มีพื�นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มีความสูง200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที�

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารนี่า เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั �งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรหูราฝั�งตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�งนักท่องเที�ยว

สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ�งทั �งหลายสามารถเลือกซื�อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ�า ที�ใหญท่ี�สุดใน South East Asia กบัการแสดงที�มชีื�อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี� จดัข ึ�นที�ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานที�น ั�งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 
 
 
 
 
      จากน ั�นเขา้สูท่ี�พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนํ �าดื�ม / WIFI ที�หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัที�สอง ซติี�ทวัร ์เมอไลออ้น - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  
                      ลอ่งเรอื BUMBOAT (รวมคา่บตัร) - Hotel  (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้   จากนั�นนําท่าน ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ�น ซึ�งล้อมรอบดว้ย 

ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซึ�งในอดีตเป็นที�ตั �งของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้รํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รปูปั�นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มื�อครั �งที�

พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครั �งแรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั�นครึ�งสงิโตคร ึ�งปลานี�หนัหนา้ออกทางอ่าวมารนิา่ มทีศันยีภาพที�สาย

งาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ ึ�งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจุดชมววิรมิแมน่ํ �าสงิคโปร ์

 

จากน ั�นรถโคช้นําทา่นเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโต

ซา่ อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้//

ไมเ่ขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว)*** 
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ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที�เดยีวที�ๆ คุณและครอบครวัจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที�โลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที�

แรกและที�เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื�องเล่นที�

ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ที�สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั �งหวาดเสยีวและสูงที�สุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ื�อดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึ�งผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื�องเล่นเขย่าขวัญที�มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี�

จะคบืคลานในท่ามกลางความมืด  มาทําใหค้ณุขนลุกซู!่ โดยไม่รูต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลํ�าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั �นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสี�ยงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรื�องมาดากัสการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์มารต์ี�,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรบัคุณเขา้สูป่่าทบึแห่ง

นี�โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองที�ใหญ่และเจรญิที�สุดในอเมรกิา และตื�นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพเิศษไลท์!คาเมร่า! 

แอคชั�น!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวูีด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรบัจากเหล่าเซเลบรติี�ที�จะมายืนปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งนี� โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั �งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย์พรอ้มทั �งชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรื�องเชร็ค ซึ�งคุณไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากที�นี�เท่านั �น นอกจากนี�ยังมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาที�กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับที�รอเสริฟ์อาหารและ

เครื�องดื�มจากทั�วทุกมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิ�ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายที�โดดเด่นที�สดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี�ยมชมคาสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี�ยมชมคาสโิน

แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์  !!!!!!  

***สามารถเลอืกซื�อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �าเปิดใหมใ่หญ่

ที�สุดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื�อ สามารถซื�อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายตํุ�ากวา่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตนํ้�า สามารถ

บรรจุนํ�าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์�ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหักพงัของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตา่งๆ ทั�วโลก 
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18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลําแสนอรอ่ย  

 

 

นําทา่นล่องเรอื Bum Boat (รวมค่าบตัรแลว้) ชมแสงสเีมอืงสงิคโปรย์ามคํ�าคนืย่าน 

Clarke Quay ตั �งอยู่บรเิวณปากแมน่ํ �าสงิคโปร ์มีประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที�

เป็นท่าเทียบเรอืเก่าแก่ ทุกวันนี� “คลารก์คีย์” ก็ยังเต็มไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั�ง

ผูค้นที�ผลัดเปลี�ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรบัเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่ง

บนัเทงิที�ตอ้นรบันักท่องเที�ยวทั �งกลางวันและกลางคนื   

            

      จากน ั�นเขา้สูท่ี�พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนํ �าดื�ม / WIFI ที�หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัที�สาม Duty Free Shop – วดัพระเขี�ยวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ชอ้ปปิ� ง ORCHARD -  
          THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นช็อปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษทีี� ดวิตี�ฟร ี(Duty Free Shop) ที�นี�มีสนิคา้ชั �นนําใหท้่านเลือก

ซื�อมากมาย อาท ินํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ของฝากมากมาย 

ฯลฯ 

 นําทา่นเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขี�ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) 

สรา้งขึ�นเพื�อ เป็นที�ประดิษฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี�สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง

ทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั �นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพธิ ี  ชั �น 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์และหอ้งหนังสอื ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ 

(หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ�งมีศลิปกรรมการ

ตกแต่งที�สวยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปปิ�ง ซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว)*** 

จากน ั�นนําทา่น อสิระช็อปปิ�งยา่นถนนออรช์ารด์  

 พเิศษ !! นําทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตั �งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความ

ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ี�นี�เป็นทั �ง

ศูนย์กลางแห่งการบนิ การชอ้ปปิ� ง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซ ึ�งโดด

เด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ�าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ 

(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื�อ

ดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ 

RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที�ปรึกษาในการออกแบบ

เทอรม์นิอลแห่งนี� 

THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื�นที�ทั �งหมด

ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั �นเหนือพื�นดนิ 5 ชั �น และชั �นใตด้นิ 5 

ชั �น สามารถเชื�อมต่อไปยังเทอรม์ ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ�งกลางสุดของ

อาคารจะอลังการดว้ยนํ�าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนํ�า

ไหลพรั�งพรลูงมาจากเพดาน สูแ่อ่งนํ�าวนขนาดใหญ่ดา้นล่าง 
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************************************************************************* 
..........น. เจอกนัที�จดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี
17.35 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� SQ982 

(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 
19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
************************************************************************* 
..........น. เจอกนัที�จดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี
18.45 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� SQ978 
(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 
20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
************************************************************************* 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี�ามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื�อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นข ึ�นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศเพื�อประโยชนข์องลูกคา้ 

 
** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนไฟทบ์นิขากลบั 
ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามที�น ั�งวา่งของสายการบนิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 

 

NOV-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู่ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

1-3 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

8-10 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

29 NOV – 1 DEC 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

DEC-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู่ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

5-7 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

6-8 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 
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1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

7-9 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

20-22 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

21-23 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

28-30 DEC 2019 
เทศกาลปีใหม ่ 19,999.- -7,000.-  5,500.- 

29-31 DEC 2019 
เทศกาลปีใหม ่ 19,999.- -7,000.-  5,500.- 

30 DEC – 1 JAN 2020 
เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 
21,999.- -7,000.-  5,500.- 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

30 DEC – 1 JAN 2020 
เทศกาลปีใหม ่

รร. 5* Grand Park or 
Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

31 DEC – 2 JAN 2020 
เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 
20,999.- -7,000.-  5,500.- 

31 DEC – 2 JAN 2020 
รร. 5* Grand Park or 

Same Class 
23,999.- -7,000.-  5,500.- 

JAN-20 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู่ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

3-5 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

17-19 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

24-26 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

31 JAN – 2 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

FEB-20 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู่ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

8-10 FEB 2020 
วันมาฆบชูา 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

14-16 FEB 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

21-23 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

28 FEB- 1 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

 MAR-20 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 6-8 MAR 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 
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0940-1300 
//// 

SQ978 
1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

13-15 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

20-22 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

27-29 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

APR-20 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งคู่ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

 
SQ973 

0940-1300 
//// 

SQ978 
1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

4-6 APR 2020 
วันจักร ี 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

11-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 19,999.- -7,000.- 5,500.- 

12-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 19,999.- -7,000.- 5,500.- 

13-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

17-19 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

24-26 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู ่
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว  

พกัเดี�ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 

1730-1900 

1-3 MAY 2020 
วันแรงงาน 19,999.- -7,000.- 5,500.- 

2-4 MAY 2020 
วันฉัตรมงคล 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

8-10 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

15-17 MAY 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

22-24 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

29-31 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 
 

เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 1,000 บาท 
เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุตํ�ากวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,500 บาท 
 

***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครื�องเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ั�ว ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครื�องเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั�ว Express หากตกลงซื�อบตัรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคืนเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนื�องจากการซื�อบัตรเป็นการลอ๊คราคาตั�วกอ่นเดนิทาง บางครั �งหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริ�มตน้ 40 SGD หรือ 1,000 บาท 

บางครั �งหากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
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เง ื�อนไขการจอง มดัจําทา่นละ5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมื�อชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงื�อนไขการจองทวัรทุ์กประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

 
***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทํา
การจอง เนื�องจากเป็นราคาต ั�วโปรโมช ั�น สายการบนิจะเขม้งวดเร ื�องกําหนดการออก

ต ั�วเร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานี�รวม   

 คา่ตั�วเครื�องบนิ และภาษีนํ�ามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร์–กรงุเทพฯ (ตั�วกรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ  
 คา่ที�พัก 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 30 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข ึ�นอยูกั่บเงื�อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�น

ระหวา่งวันเดนิทางเท่านั �นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานี�ไมร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลูกทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
ตามความพงึพอใจ)  

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ�าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซักรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%   
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**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลี�ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี�ยนไปบนิ Low Cost 
 

 

เง ื�อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื�องจากคา่บรกิารที�สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื�องจากตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั �น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ�ในการคนืเงนิทั�งหมด
หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั �งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที�ยวเอง 

 

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั �งหมด 

 

เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางที�มวัีนกําหนดอายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสัิยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ เนื�องจากรายการทัวร์นี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธ ิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะ

เลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื�อไม่เที�ยวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื�อท่าน
ไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบุัตเิหตุตา่งๆ 


