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บนิเย็นๆ – กลบัเชา้ๆ เทยีวสบายๆ ไมเ่หนอืย 
ชมเมอืงสงิคโปร ์เลอืกเทยีวตาม Option 

HIGHLIGHT ของรายการ 
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรข์องชาวสงิคโปร ์

 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 ๋ 
 เลอืกซอื Option SEA.AQUARIUM พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าทดีทีสีดุในโลก  

 รวม นําดมืบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ย
รายการเทา่นนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 
13.00 น. คณะพรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง ประต ู8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 
16.05 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion เทยีวบนิท ีSL104 
19.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง

สงิคโปรท์มีกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทงึ  
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

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

วนัสอง CITY TOUR – นําพแุหง่ความมงัคงั – วดัเจา้แมก่วนอมิ - GARDEN BY THE BAY – 
Orchard – ทา่เรอื CLARKE QUAY (B/L/D) 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00    จากนนันําท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบ

ดว้ย ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า 
“Old Parliament House” ซงึในอดตีเป็นทตีังของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุันเป็นจุด
รวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปัน
ชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพอื
สรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มือครังทีพระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์น
ครังแรกนําท่าน ถ่ายรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูป
ปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มีทัศนียภาพทสีายงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน 
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่าสงิคโปร ์ 

 นําทา่นแวะชม  นําพุแหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แหง่
เมืองสงิคโปรตั์งอยูท่่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติ ีซันเทค มาจากคําในภาษาจีน 
แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขนึโดยนักธุรกจิชาวฮอ่งกง ซงึ
นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ได ้
เดนิรอบลานนําพุ และไดส้มัผัสนําจะพบโชคดแีละ รํารวยตลอดปี 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho 

Temple วัดนีเป็นวัดทมีีชอืเสยีงอย่างมาก ทังชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเทียว
นับถือว่าศักดสิทิธิมาก ความเชอือันศักดสิทิธใินองคเ์จา้แม่กวนอมินัน  มาจากคนทีมาไหวข้อพรแลว้ประสบ
ความสําเร็จนันเอง วดันีสรา้งขนึกอ่นสงครามโลกครังท ี2 ในปี 1884 โดยคนจนีทอีพยพมาตังรกรากอยูใ่นประเทศ
สงิคโปร ์เพอืสักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรอืงราวตา่ง ๆ จนกระทัง
เกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถกูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้
แม่กวนอมิแห่งนีกลับไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ จากระเบดิครังนันเลย ทําใหห้ลายคนเชอืว่าเป็นเรืองความ
ศักดสิทิธ ิหรอืปาฏหิารยิ ์  

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่
ชอืดงั ระดบั 5 ดาว 
 

 จากนนัแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY 
THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร ์ชนื
ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือง
แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมต่อกบั Super tree   
คู่ทมีีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวสํ้าหรับใหผู้ท้ ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50 เมตร  บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขนึลฟิตส์ําหรบั 
Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพมิ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 



 

 

Flower Dome จะเป็นทจัีดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชนื

แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปาลม์ขวดมากมาย

ใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจวิน่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะ

แกก่ารไปนังอ่านหนังสอื นังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะ

ตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลนิหอมๆ ของดอกไมแ้ละ

ตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทังโดม 

 

Cloud Forest จะมนํีาตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ยพันธุ์

พชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชนืมากมาย ในโดมจะออกแบบ

เป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขนึลฟิตไ์ปชนับนสดุแลว้เดนิไลล่ง

มาจนถงึชนัลา่งทเีป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 นําทา่นช็อปปิงสนิคา้ปลอดภาษที ีดวิตฟีร ี(Duty Free Shop) ทนีีมสีนิคา้ชันนําใหท้่านเลอืกซอืมากมาย 

อาท ินําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 จากนนัรถโคช้นําท่านชอ้ปปิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทตีังอยูบ่นถนนสายนีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้งมาผ่านท ี

ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิงระดับโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชันดมีากมายตังอยู่เรยีงราย สองฝังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกี

มากมาย 
คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย อาหาร

ทอ้งถนิ รา้นนเีรมิตน้ตํานานความอร่อยในปี 1966 กอ่ตงัโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ
ทกุวนัน ีก็ 50 กวา่ปี 
 
นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตังอยูบ่รเิวณปากแมนํ่าสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนาน
มารว่ม 150 ปี ในฐานะทเีป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ ทกุวันนี “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของ
ความหลากหลายทังผูค้นทผีลัดเปลยีนกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ 
บาร ์และแหลง่บันเทงิทตีอ้นรับนักท่องเทยีวทงักลางวนัและกลางคนื   
(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายตุาํกวา่ 12ปี 15 SGD) 

 
           จากนนัเขา้สูท่พีกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

วนัทสีาม เลอืกเทยีวตาม Option ทตีอ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + มารนีา่ เบย ์แซนด ์ชมโชว ์WONDERFUL LIGHT (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 
**อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั รบัแผนทแีละสอบถาม

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

สําหรบั Option B  (B/-/-)  
รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + มารนีา่ เบย ์แซนด ์

***มรีถและไกดบ์รกิารตลอดวนั*** 
รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 



 

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

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+คํา เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวสวนสนุก)*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเดียวทีๆ  คุณและครอบครัวจะไดพ้บและ

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทโีลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทแีรกและทเีดยีวใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครอืงเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครอืงเล่นทอีอกแบบใหม่หรอืดัดแปลง

เพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทสีดุ ของรถไฟเหาะรางคูท่ังหวาดเสยีวและสงูทีสดุในโลก ดว้ย

ระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรียีช์อืดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซงึผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็น

ฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครอืงเลน่เขย่าขวัญทมีคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมีจะคบืคลาน

ในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทพีายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพ์หากใครล่วงลําเขา้เขตหวง

หา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นันยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสยีงตายของเหล่า

สตันทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรก์ารต์นูเรอืง

มาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทีคอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นีโซนนวิยอรก์สัมผัส

เมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทใีหญ่และเจรญิทสีดุในอเมรกิา และตนืตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์าร

แสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชนั!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติทีจีะมายนืปรากฏตัวบนทอ้งถนน

แหง่นี โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทังชมภาพยนตร ์4มติ ิเรอืงเชร็ค 

ซงึคณุไม่เคยไดส้มัผสัมากอ่น นอกจากทนีเีทา่นัน นอกจากนียังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทกีจิกรรมเบาๆเอาใจนัก

กนิ-ดมื-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทรีอเสริฟ์อาหารและเครอืงดมืจากทวัทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้นแบ

รนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทโีดดเดน่ทสีดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุใหค้ณุ

ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยยีมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยยีมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

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

โลกกบั Marine Life Park ((สามารถซอื สามารถซอื OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่39 

SGD / เด็ก อายุตาํกวา่ 12ปี 29 SGD))  

จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตนํ้า สามารถบรรจุ

นําเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวนํ์ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซาก

ปรักหกัพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัวโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  
 จากนนัอสิระทา่นท ี“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทสีุดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตงัอยูช่นัท ี57 ของ
โรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่

ทสีดุในโลก มีพืนทีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีีความสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการ



 

ตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทหีรหูรา รวมถงึ The Sky on 

57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตีังอยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็น

คาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซงึนักท่องเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ 

โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ

ไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถ

เลอืกซอืสนิคา้ยหีอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา ทใีหญท่สีุดใน South East Asia กบัการแสดงทมีชีอืว่า Wonder 

Full Light การแสดงน ีจดัขนึทลีาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทนีงัหนัหนา้ออก

ทางอา่ว Marina 
 

            
 

            
 
 
 
จากนนัเขา้สูท่พีกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนําดมื / WIFI ทหีอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

 

วนัทสี ี ไชนา่ทาวน ์– เดนิทางกลบั (B) 
 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00     นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขนึเพือเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีสรา้ง สถาปัตยกรรม 
สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทังหมดราว 62 ลา้น
เหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชันล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน 2-3 
เป็นพพิิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน 4 เป็นทีประดษิฐานพระเขียวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านได ้
สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิเล่นช ้
อปปิง ซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

09.20 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
12.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion เทยีวบนิท ีSL101 
13.50 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************** 
“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา 
หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 

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

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 
 
 
 
 
 



 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั พกัเดยีว อสิระวนัท2ี 
ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

7-10 MAR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

14-17 MAR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

21-24 MAR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

28-31 MAR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั 
พกัเดยีว อสิระวนัท2ี 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

5-8 APR 2019 
วนัจกัร ี 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

11-14 APR 2019 
สงกรานต ์ 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

12-15 APR 2019 
สงกรานต ์ 15999.-. 17,999.- -3,000. 5,900.- 

13-16 APR 2019 
สงกรานต ์ 15,999- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

18-21 APR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

25-28 APR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ตวั พกัเดยีว อสิระวนัท2ี 
ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

2-5 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

3-6 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

9-12 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

23-26 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

24-27 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

30 MAY – 2 JUNE 
12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

 

เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํากวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 
 
**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทัวร ์ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์ไกดท์อ้งถนิดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขนึไป เดนิทางตามรายการทัวร ์มหีัวหนา้ทัวรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 

***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 48 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั สายการบนิจะเขม้งวด

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

 
เงอืนไขตดักรุป๊ 

โปรแกรมสงิคโปร ์ MAGNIFICENT 

15+0  เพมิ 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
15+1  เพมิ 2,000 บาทจากราคาซรียี ์
20+1  เพมิ 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
25+1  เพมิ 1,000 บาทจากราคาซรียี ์
30+1  เพมิ   500 บาทจากราคาซรียี ์
35+1 ราคาเทา่ซรียี ์            

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

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานไีมร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 3 วนั ทา่นละ 700 บาท / 4วนั ทา่นละ 800 บาทตลอดทรปิ              
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  เก็บทสีนามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 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 จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงอืนไข
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 


