
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์ํา ใชเ้วลาเทยีวอยา่งคุม้คา่  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 ชมโชวนํ์าพุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลมิรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม นําดมืบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซติทีวัร ์เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ – นําพแุหง่ความมงัคงั - 
GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

04.00 น.        คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั3 ประตู1 เคานเ์ตอร2์ สายการบนิ AIR ASIA โดย 
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทยีวบนิท ีFD359 



 

 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่
ตัวเมอืงสงิคโปรท์มีกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทงึ 
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว 
จากนันนําท่าน ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย 
ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 
House” ซงึในอดตีเป็นทีตังของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ
เตน้ราํ การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสาํรดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 
ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังที
พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปร์ในครังแรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ
ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปนัครงึสงิโตครงึปลานหีนัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทสีาย
งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแมน่าํสงิคโปร ์
นําทา่นแวะชม  นําพแุหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ท่ามกลางหมู่
ตกึซันเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมูต่กึซันเทค สรา้งขนึโดยนัก
ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชอืว่าถา้ไดเ้ดนิ
รอบลานนําพุ และไดส้มัผัสนําจะพบโชคดแีละ รํารวยตลอดปี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเป็นวัดทมีี
ชอืเสยีงอย่างมาก ทังชาวสงิคโปร์และนักท่องเทียวนับถอืว่าศักดสิทิธมิาก ความเชืออันศักดสิทิธใิน
องค์เจา้แม่กวนอมินัน  มาจากคนทีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขนึก่อน
สงครามโลกครังท ี2 ในปี 1884 โดยคนจนีทอีพยพมาตังรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพือสักการะเจา้
แมก่วนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรอืงราวต่าง ๆ จนกระทังเกดิสงครามโลก 
บรเิวณแห่งนีถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิแหง่นกีลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครังนันเลย ทําใหห้ลายคนเชอืว่าเป็นเรอืงความ
ศักดสิทิธ ิหรอืปาฏหิารยิ ์  

 
 
 
    
 
 
 

 จากนนัแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการ
จัดสวนทใีหญ่ทสีุดบนเกาะสงิคโปร์ ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือง
แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้า
เชอืมต่อกบั Super tree  คู่ทมีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สงูขนึ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 
(ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
คาํ   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถนิ รา้นนเีรมิตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ตงัโดย Mr. Yeo Eng Song 
จนถงึทกุวนัน ีก็ 40 กวา่ปี 
จากนนัอสิระท่านท ี“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่สีุดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนด์ส 
ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 
ตงัอยูช่นัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโออ่า่

หรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซงึนักท่องเทยีว



 

 

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทงัหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยหีอ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา ทใีหญท่สีดุใน South East Asia กบัการแสดงทมีชีอื

วา่ Wonder Full Light การแสดงน ีจดัขนึทลีาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทนีงัหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
 
 
 
 
 
 
 
      จากนนัเขา้สูท่พีกั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         
 

วนัทสีอง เลอืกเทยีวตาม Option ทตีอ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

สําหรบั Option A  “FREE & EASY” 
 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 
**อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั รบัแผนทแีละสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 
 

สําหรบั Option B  (B/-/-)  
รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

***ไมเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 
***(อสิระอาหารกลางวนั+คาํ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวสวนสนุก)*** 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทเีดยีวทีๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทโีลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที

แรกและทเีดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครอืงเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครอืงเล่นที

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทสีดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทังหวาดเสยีวและสงูทสีดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรียีช์อืดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซงึผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครอืงเลน่เขย่าขวัญทมีคีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทพีายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลําเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านันยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสยีงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรอืงมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทคีอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่ง

นีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองทีใหญ่และเจริญทีสุดในอเมริกา และตืนตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตร์การแสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ุดพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชนั!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติทีจีะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแห่งน ีโซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทังชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรอืงเชร็ค ซงึคณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทนีีเทา่นัน นอกจากนยีังมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทกีจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดมื-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทรีอเสริฟ์อาหารและ

เครอืงดมืจากทัวทุกมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทโีดดเดน่ทสีดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยยีมชมคาสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยยีมชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร์แหง่แรกของประเทศสงิคโปร์  !!!!!!  

***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าเปิดใหมใ่หญ่

ทสีดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซอื สามารถซอื OOppttiioonnaall  บ ับตัร ตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายตุาํกวา่ 12ปี 29 SGD))  
จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้า สามารถ
บรรจุนําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์ากว่า 100,000 ตัว 
ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัวโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  
 
นําท่านอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตังอยู่บรเิวณปากแม่นําสงิคโปร ์มีประวัติ
ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทเีป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ ทุกวันนี “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไป
ดว้ยสสีันของความหลากหลายทังผูค้นทีผลัดเปลียนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น
รา้นอาหารหรูหรา ผบั บาร ์และแหลง่บันเทงิทตีอ้นรับนักทอ่งเทยีวทังกลางวันและกลางคนื   
(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายตุาํกวา่ 12ปี 15 SGD) 



 

 

      จากนนัเขา้สูท่พีกั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 
(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทสีาม Duty Free Shop – วดัพระเขยีวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  ยา่นลติเตลิอนิเดยี -  
                      ช็อปปิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นช็อปปิงสนิคา้ปลอดภาษที ีดวิตฟีร ี(Duty Free Shop) ทนีีมสีนิคา้ชนันําใหท้่านเลอืกซอืมากมาย 

อาท ินําหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอื

เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง 

วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 คา่ใชจ่้ายในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร์ (ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชันล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 

เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 
นําท่านเดนิทางไปยังย่านลติเตลิอนิเดยี สัมผัสบรรยากาศสสีันแห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชอื

บอก ใครมาย่านนีอาจจะนึกว่ากําลังเทยีวอยู่ในประเทศอนิเดีย ไม่ใชส่งิคโปร ์โดยมีอาคารบา้นเรือน

ต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานทีซือขาย

แลกเปลยีนสงิของตา่งๆ ตังแตเ่สอืผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรง

จําประมาณ 30 นาท ี  

บา่ย รถโคช้นําท่านชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทตัีงอยูบ่นถนนสายนีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้ง

มาผ่านที ท่าเรือของสงิคโปร์นีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชันดีมากมายตังอยู่เรียงราย สองฝังถนน อาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย 
17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
20.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Airasia เทยีวบนิท ีFD350 
22.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา 

หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเพอืประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 



 

 

FEB-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทยีวครบตาม
รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

22-24 FEB 2019 10,999 12,999 

 
 

4,500 4,500.- 

 
MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทยีวครบตาม
รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

1-3 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

4,500.- 
 8-10 MAR 2019 11,999 13,999 

 
4,500 

22-24 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

 29-31 MAR 2019 11,999 13,999  
4,500 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทยีวครบตาม
รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

6-8 APR 2019 
วนัจกัร ี 13,999 15,999 

4,500 

4,500.- 19-21 APR 2019 11,999 13,999 
4,500 

26-28 APR 2019 11,999 13,999 4,500 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทยีวครบตาม
รายการ 

FD359 
0700-1030 

3-5 MAY 2019 11,999 13,999 4,500 4,500.- 



 

 

///// 
FD350 

2035-2200 
10-12 MAY 2019 11,999 13,999 4,500 

 
 
 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํากวา่ 2 ปี                                           ราคา 3,000 บาท 
 
 

***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) 
จาํหนา่ย (ตอ้งมตีวั ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครอืงเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่าํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตัว Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 
เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัวกอ่นเดนิทาง บางครังหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครงัหากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
 
 

กรณีเปิดกรุป้ใหมท่ไีมม่ใีนซรียี ์(เช็คทนีงักอ่นจองอกีครงั) 
 

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 6,000 บาท 
*** เมอืชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงอืนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรุณาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั สายการบนิจะเขม้งวด

เรอืงกาํหนดการออกตวัเร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
อตัรานรีวม   

 ค่าตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าทพัีก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่าง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยู่กับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึ

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานไีมร่วม   
 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทา่นละ 600 บาท / 3วนั ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  
 เก็บทสีนามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   
 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3%   



 

 

 
**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 
 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนอืงจากคา่บรกิารทสีงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนืองจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด
หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

2. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทยีวเอง 

 

6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนืองจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมอืทา่น
ไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 


