
 

   

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

**พกัโรงแรม 4* ยา่น ORCHARD ** 
โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 

วนัแรก (1)  กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- มารนีา่เบยแ์ซนด ์- GARDEN BY THE BAY ( 2 dome )  – 

ลอ่งเรอื BUMBOAT (-/-/D) 

06.30/09.00 น. คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.45/12.15 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ เทยีวบนิท ีSQ 973 / SQ975 

13.15/15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงสงิคโปร์

ทมีีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทงึ  

 พเิศษ นําท่าน เยยีมชม “มารนี่า เบย ์

แซนด"์ รีสอร์ทหรูใหญ่ทีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า 

เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 



 

   

2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตังอยูช่ันท ี57 ของโรงแรม (ไม่

รวมค่าขนึ 23เหรยีญ) เป็สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนด์ส 

สกาย พารค์นีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่สีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.

ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไม ้

ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และ

ยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตีังอยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝังตรงขา้มกับตัว 

จากนนัแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใหญ่ทสีุดบนเกาะสงิคโปร์ ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree  คู่ทมีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน 

มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขนึ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขนึลฟิตส์ําหรบั 

Super Tree 8 SGD)  

 

 
คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยา

จนีแสนอรอ่ย อาหารทอ้งถนิ รา้นนเีรมิตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1696 กอ่ตงัโดย 
Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนัน ีก็ 40 กวา่ปี 

 

 นําทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตังอยูบ่รเิวณปากแมนํ่าสงิคโปร ์มี
ประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทเีป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แก ่ ทกุวันนี “คลารก์
คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทังผูค้นทผีลัดเปลียนกันมาเยอืน 
โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิทีตอ้นรับ
นักทอ่งเทยีวทังกลางวันและกลางคนื พรอ้มลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสยีา่น
ใจกลางเมอืงสงิคโปร ์30 นาท ี(รวมคา่เรอืแลว้) 

 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั Orchard Rendezvous หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 

 

 

 

รวมคา่เขา้ชม 2 โดมแลว้ 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 

Flower Dome จะเป็นทจัีดแสดงพรรณไมจ้ากเขค

รอ้นชนืแถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมดั้ดยกัษ์และปาลม์

ขวดมากมายใหเ้ราไดถ่้ายรูป รวมถงึมสีวนจวิน่ารักๆ ให ้

เราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปนังอา่นหนังสอื นังเลน่

ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็น

สบาย และมกีลนิหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ ง

กระจายไปทังโดม 

 

Cloud Forest จะมนํีาตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้ม

ดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชนืมากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขนึลฟิต์

ไปชนับนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชนัลา่งทเีป็นป่า

หมอกสวยงามมาก 



 

   

วนัทสีอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้) – ชมโชว ์WING OF TIME  (B/-/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 
 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 

นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความ

บนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 
 

ทแีรกและทเีดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครอืงเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็น

เครอืงเล่นทอีอกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทสีดุ

 ของรถไฟเหาะรางคู่ทังหวาดเสียวและสูงทสีุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย

จําลองจากซรีียช์อืดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซงึผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่าย

มนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย  
 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครอืงเล่นเขยา่ขวัญทมีคีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่า

วญิญาณมมัมจีะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลุกซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทพีายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใคร

ลว่งลําเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นันยังไมพ่อ คณุยงัไดพ้บกับการ

แสดงโชวผ์าดโผนเสยีงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนํา

จากภาพยนตรก์ารต์ูนเรืองมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทคีอย

ตอ้นรับคุณเขา้สูป่่าทบึแหง่นโีซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทใีหญ่และเจรญิ

ทสีดุในอเมรกิา และตนืตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค 

ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชนั!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติทีจีะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแห่งนี โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครงัแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์

ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทงัชมภาพยนตร ์3มติ ิเรอืงเชร็ค ซงึคณุไมเ่คยไดสั้มผัสมากอ่น นอกจากทนีี

เท่านัน นอกจากนียังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาทีกจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม-ชอ้ปกับ



 

   

รา้นอาหาร บาร ์คลับทรีอเสริฟ์อาหารและเครอืงดมืจากทวัทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้น

แบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทโีดดเด่นทสีดุ 

***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า
เปิดใหมใ่หญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซอื สามารถซอื OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  

AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายุตาํกวา่ 12ปี 29 SGD))    
จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ต ้

นํา สามารถบรรจนํุาเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์า

กวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหกัพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของ

ทะเลต่างๆ ทวัโลก 

........ น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร    

คํา  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร @The Good Old Day 

18.40 น. จากนันนําทา่นพบกับโชว ์“Wings of Time” โชวส์ดุอลังการใหมล่่าสดุจาก Resort World 

Sentosa ทจีะนําคุณเขา้สูเ่รอืงราวเกยีวกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนักเดนิทาง 

ทสํีารวจสถานทมีหศัจรรยท์วัโลก ดําเนนิเรอืงดว้ย นําพุ มา่นนํา ดนตร ีและแสงเลเซอร ์ทจีะ

ทําใหท้า่นประทบัใจไปตราบนานเทา่นาน  

นําทา่นเขา้สูท่พีกั Orchard Rendezvous หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 
 

วนัทสีาม (3)  Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - นําพุแหง่ความมงัคงั - 

 ชอ้ปปิงออรช์ารด์ (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่Singapore River Safari ((รวมคา่บตัรรวมคา่บตัร))     ทกุทา่นไดต้นืตาตนืใจไป
กับ  รเิวอร ์ซาฟาร ีทจํีาลองลุ่มแม่นําสําคัญต่างๆ ของโลก เชน่ ลุ่มแม่นํามสิซสิซปิปี, ลุ่ม
แม่นําแยงซเีกยีง, ลุ่มแมนํ่าคองโก, ลุ่มแม่นําไนล,์ ลุ่มแมนํ่าอเมซอน, ลุ่มแมนํ่าโขง, ลุ่ม
แม่นําเมอรเ์รย,์ และลุ่มแม่นําคงคา โดยจะรวบรวมสัตวแ์ละสงิมชีวีติทอีาศัยอยู่ตามลุ่มนํา
เหล่านีมาแสดง River Safari สถานทที่องเทยีวนอ้งใหม่ของสงิคโปร์ทเีปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในวันท ี28 กุมภาพันธ ์2557 ภายใตก้ารดูแลของ Wildlife Reserve Singapore ถอื
ว่าเป็นสวนสัตวซ์าฟารทีแีรกของเอเซยี ทมีาในธมีของแม่นําโดยการแบ่งแยกโซนตามลุ่ม
แม่นําทสํีาคัญต่างๆในโลกปัจจุบัน โดยเรมิจาก โซนแม่นํามสิสสิซปิปี ทมีพีระเอกเป็นตัวบี
เวอร์ Paddlefish และ Alligator gar ต่อมาเป็น โซนแม่นําคองโก และแมนํ่าไนล ์ในทวปี
แอฟรกิา ปลาปักเป้าจากลุ่มนําจืด และปลา Tigerfishทมีีฟันทีแหลมคมต่อจากแม่นําใน
แอฟรกิา โซนแม่นําคงคา แม่นําศักสทิธแิหง่ชมพูทวปี ทมีจีระเข ้Gharial ทพีบไดเ้ฉพาะใน
เขตชมพูทวปี และแมนํ่า Murray ในออสเตรเลยี โซนแมนํ่าโขง ทมีบีอ่แสดงสายพันธุป์ลาใน
แม่นําโขง แมนํ่าแยงซ ีในเขตประเทศจนีซงึมแีพนดา้คู่น่ารักจากจนี Kai Kai และ Jia Jia 
โซน Amazon Flooded Forest ทแีสดงระบบนิเวศของป่าอเมซอนทีโดนนําท่วม
ประมาณ  15 เมตร ในทุกฤดูฝน ในโซนนีจะไดพ้บกับ นากแม่นํา พะยูน ปลาไหลไฟฟ้า 
ปลาปิรันยา่ aparaima  River safari  มสีัตวส์ายพันธุต์า่งๆจัดแสดงภายในซาฟารปีารค์แหง่นี
กวา่ 6000 ชนิด สําหรับการล่องเรอื Amazon river quest boat ride ก็ถอืเป็นหนงึในไฮไลท์
ของทนีี  
 
 

นําทา่นขนึชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ (รวม
คา่บตัร) ถอืว่าเป็นชงิชา้ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลก โดยมคีวามสูง 
165 เมตร ซงึสงูกวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว เมอืมองววิ



 

   

จากดา้นบนคุณจะเห็นทศันียภาพอนังดงามของสงิคโปร ์และบรเิวณศนูยก์ลางการคา้ยา่นมารี
น่า ซงึสามารถมองไปรอบๆไดท้ัวทศิ 360 องศา สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ ถูกออกแบบเป็น
แคปซลูรูปทรงกระบอกมกีระจกชว่ยปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนันผูเ้ยยีมชมสามารถมองเห็นววิ
ของเมืองสงิค์โปร์ไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาแลว้ยังมองเห็นววิทอียู่ดา้นล่างไดอ้ีกดว้ย แต่ละ
แคปซลูจะมแีอรป์รับอากาศทําใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพนืท ี28 ตารางเมตร นอกจากนี
ยังมมีา้นังเล็กๆ ไวสํ้าหรับคนทมีคีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิพรอ้มกับ
ความสะดวกสบายดว้ยไมต่อ้งกังวลและการหมนุแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครงึชวัโมง แต่ละ
แคปซลูจุคนได ้28 คน นอกจากนียงัมเีสยีงบรรยายมมุมองทัศนียภาพตา่งๆ ทคีุณมองเห็นได ้
รอบทศิ 
 

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีง ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย นําทา่นแวะชม  นําพุแหง่ความมงัคงั Fountain of wealth 

แห่งเมืองสงิคโปร์ตังอยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ซันเทค มา

จากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้ง

ขนึโดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่

ทสีุดของเมอืง โดยคนสงิคโปร์เชอืว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลานนําพุ และไดส้ัมผัสนําจะพบโชคดี

และ รํารวยตลอดปี 

จากนนันําทา่นชอ้ปปิงยา่น ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามา

วางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทตีังอยูบ่นถนนสายนีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและ

เรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นท ี ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็น

แหล่งชอ็ปปิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชนัดมีากมายตังอยูเ่รยีง

ราย สองฝังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย 

    ***(อสิระอาหารมอืคําทถีนนออรช์ารด์ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั Orchard Rendezvous หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 

วนัทสี ี(4) วดัพระเขยีวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์- CITY TOUR -  - กรุงเทพฯ  (B/L/-)      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา
แหง่นีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่าย
ในการก่อสรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชนัล่างเป็น
หอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชนั 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื  
ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ 
และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม 

 

จากนนันําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ  

ซึงลอ้มรอบดว้ย ทําเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค  ซึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นําสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old 

Parliament House” ซงึในอดตีเป็นทตีังของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ

ศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็น



 

   

ของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871 

เพือสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมือครังทพีระองค์

เสด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครังแรก 

นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศ

สงิคโปร ์โดยรปูปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มี

ทัศนียภาพทีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพล

นาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน  

เทยีง รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร *****ชมิ Chili Crab ปทูะเลผดัพรกิตน้ตาํรบั 

************************************************** 
สําหรบัเทยีวบนิ (SQ976)  
บา่ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
16.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีSQ 976 
17.30 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 
สําหรบัเทยีวบนิ (SQ982)  
บา่ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีSQ 982 
18.45 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

******************* 
** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนไฟทบ์นิขากลบั 
ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทนีงัวา่งของสายการบนิ ** 

 
“มากกว่าความชาํนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น
การปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษนีํามนัของสายบนิ  

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มอืมจํีานวน ***เดนิทาง 10 ทา่นไม่มหัีวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

FEB-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั  พกัเดยีว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
21-24 FEB 2019 26,999 -7,500 8,900.- 



 

   

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

28 FEB-3 MAR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั  

พกัเดยีว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

7-10 MAR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

14-17 MAR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

21-24 MAR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28-31 MAR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั  

พกัเดยีว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

 

5-8 APR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

12-15 APR 2019 
สงกรานต ์ 27,999 -7,500 8,900.- 

13-16 APR 2019 
สงกรานต ์ 27,999 -7,500 8,900.- 

18-21 APR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

25-28 APR 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู ่
จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั  พกัเดยีว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
SQ976 

2-5 MAY 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

9-12 MAY 2019 26,999 -7,500 8,900.- 



 

   

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

 

17-20 MAY 2019 
วนัหยดุวสิาขบชูา 27,999 -7,500 8,900.- 

23-26 MAY 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

30 MAY – 2 JUN 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

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

 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 

ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท 
 

เงอืนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 7,000 บาท  
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

*** สงวนสทิธอิอกเดนิทางขนัตาํ 15 ทา่น*** (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิม 6,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิม 3,500 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิม 1,700 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 
PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิม 1,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

****ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์ ไกดท์อ้งถินดูแลคณะตลอดการเดินทาง**** 
 

เงอืนไขตดักรุป๊ 

(SQ) FULL OPTION 

10+0  ทา่นเพมิ 2,000 
15+0  ทา่นเพมิ 500 
15+1  ทา่นเพมิ 1,000 
20+1  ทา่นราคาเทา่ซรียี ์

 

 

 

 



 

   

เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางทุกทา่น 
1. *** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุ

ครงักอ่นทาํการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *** 

2. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซงึจะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะที

สญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทวัรต์ามความจําเป็นและ

เหมาะสม 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบจากเหตุอนัเนือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบ

ทางการเมอืง ปัญหาการจราจรอุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการล่าชา้ การยกเลกิเทยีวบนิ หรอืความ

ผดิพลาดของสายการบนิ แต่เราจะแกไ้ขใหด้ทีสีดุ 

5. กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครังทมีกีารนัดหมาย 

6. กรณีออกตวัแลว้ลกูคา้มเีหตุทไีมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลยีนชอืในทกุ

กรณีและบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารทงัหมดเนอืงจากเราไดช้ําระคา่โรงแรม อาหาร 

และพาหนะล่วงหนา้ไปแลว้ (ทงันขีนึอยูก่บัเงอืนไขของแต่ละสายการบนิ) 

7. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพัก

อาจจะไมต่ดิกนั  

8. กรณีทมีกีารจดังานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพัก

ในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทพัีกนอกเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะ

คํานงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทลีกูคา้จะไดรั้บเป็นสําคัญ  

9. โรงแรมทมีลีักษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรดั 

และไมม่อีา่งอาบนํา การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

10. กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนใน

ประเทศ หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนื

เงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด 

11. ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรุงเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้

ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

12. ในการเดนิทางแต่ละครังตอ้งมผีูร้่วมเดนิทาง 15 ท่านขนึไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเก็บ

คา่บรกิารเพมิ หรอืไมม่หีัวหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทาง หากผูร้่วมเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

13.  หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

14. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีว

บางรายการ, ไมท่าน อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยให ้

ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



 

   

15. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

16. ตัวเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีทีา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนื

เงนิได ้เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่น

ไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 

17. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทสีายการบนิอนุมตัิ

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

18. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนวันเดอืนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

19. ขอสงวนสทิธเิก็บคา่บรกิารเพมิหากมกีารปรับขนึของภาษีนํามนั 

20. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
อตัรานรีวม 

1. ตัวเครอืงบนิชนัหมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทรีะบไุว ้

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ทพัีกตลอดการเดนิทางตามทรีะบ ุพักหอ้งละ 2-3 ทา่น                     

3.2 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบ ุ      3.4 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆทรีะบ ุ

4. มคัคเุทศกบ์รกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันภยัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (ขนึอยู่กับเงอืนไขของกรรม

ธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

ไมร่วม 

1. คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพมิ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 

2. คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีนํามนัททีางสายการบนิเรยีกเก็บเพมิ 

6. คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 20 SGD ตลอดทรปิ 

(ยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1) หากทา่นไดช้าํระคา่มดัจําทวัรเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัททํีาใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหแ้กท่า่นได ้เนืองจากบรษัิทฯไดช้ําระคา่มดัจําทนัีงของสายการบนิ 

คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดําเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้แลว้ หากมเีหตุ

สดุวสิยัททํีาใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืค่าบรกิารใหท้า่นในอตัราดังตอ่ไปนี 



 

   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หกัค่ามดัจํา 50% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั   หกัคา่มดัจํา 100% 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่บรกิารทงัหมด 

2) หากทา่นใดมเีหตุสดุวสิยัททํีาใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทางได ้แต่

อาจมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ เชน่ ค่าเปลยีนชอืทนัีงของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิ แต่ขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิทงัหมดโดยเด็ดขาด 

3) ในกรณีไมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและสงิคโปร ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 100% 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 


