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วนัแรก (1)  กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- มารนีา่เบยแ์ซนด ์– ลอ่งเรอื BUMBOAT (-/-/D) 

06.30/09.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES (SQ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสมัภาระ 

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

13.15/15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทึง่  

 พเิศษ น าทา่น เยีย่มชม “มารนีา่ เบย ์แซนด"์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มารี

น่า เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์

คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ข ึน้ 23เหรยีญ) 

เป็สถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืวา่เป็น

สวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ที่

กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอย

ฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่

อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับ

อกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky 

on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้

อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัว 

 น าทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัต ิ

ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก่ ทุก

วันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลาย

ทัง้ผูค้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น

รา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ตอ้นรับ

นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน พรอ้มล่องเรอื 

BUMBOAT ชมแสงสยี่านใจกลางเมอืงสงิคโปร ์30 

นาท ี(รวมคา่เรอืแลว้) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยา

จนีแสนอรอ่ย อาหารทอ้งถ ิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1696 กอ่ต ัง้โดย Mr. 

Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั รสีอรท์ เวลิด ์เซนโตซา่ Hotel Michael / Hard Rock Hotel / 
Festive Hotel 5* 
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****หา้มพลาด  !!! Crane Dance โชวย์ ิง่ใหญส่ดุอลงัการที ่

Resort World Sentosa 21.00 

พาไปชมการแสดงชดุยิง่ใหญ่สดุอลังการทีห่า้มพลาดเด็ดขาดเมื่อ

มาเทีย่ว Resort World Sentosa การแสดงนี ้ม ี

ชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ Crane Dance วา่ดว้ย ระบ าเกีย้วพาราสขีอง

นกกะเรยีนเหล็กยักษ์ พรอ้มแสงสเีสยีงแบบล ้าๆ ไฮเทค น่าดชูม 

 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความ

บนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ัว่โมงเท่าน ัน้ หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 
 

ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็น

เครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ

 ของรถไฟเหาะรางคูทั่ง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลอง

จากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรอื

ฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  
 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่

วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใคร

ลว่งล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นัน้ยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการ

แสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจาก

ภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับ

คณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นีโ้ซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจ าลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุใน
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อเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการ

แสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคช ัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์คร ัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์

อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์3มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ 

นอกจากนีย้ังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์

คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากท่ัวทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอน

เซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าเปิด

ใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ได้

ในราคา 33 ในราคา 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่นหรอื 850 บาท / ทา่น  ))    

จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า 

สามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 

100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเล

ตา่งๆ ท่ัวโลก 

........ น. ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร @Arches Restaurant (Buffet Meal) 

18.40 น. จากนัน้น าทา่นพบกับโชว ์“Wings of Time” โชวส์ดุอลังการ

ใหมล่า่สดุจาก Resort World Sentosa ทีจ่ะน าคณุเขา้สู่

เรือ่งราวเกีย่วกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนัก

เดนิทาง ทีส่ ารวจสถานทีม่หัศจรรยท่ั์วโลก ด าเนนิเรือ่งดว้ย 

น ้าพ ุมา่นน ้า ดนตร ีและแสงเลเซอร ์ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจไปตราบนานเทา่นาน  

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม (3)  CITY TOUR –– Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY ( 1 dome ) - น า้พุ

แหง่ความม ัง่ค ัง่ - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่  

ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ผา่น

ชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็น

ทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ี

การเตน้ร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้น

ชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืน
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สงิคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้น

ครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรง

ละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน  

น าทา่นขึน้ชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ (รวมคา่บตัร) ถอืวา่เป็นชงิชา้ที่

มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึง่สูงกว่า

ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว เมือ่มองววิจากดา้นบนคุณจะ

เห็นทัศนียภาพอันงดงามของสงิคโปร ์และบรเิวณศูนยก์ลางการคา้

ยา่นมารน่ีา ซึง่สามารถมองไปรอบๆไดท่ั้วทศิ 360 องศา สงิคโปรฟ์

ลายเออร์ ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมกีระจกช่วย

ปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนัน้ผูเ้ยีย่มชมสามารถมองเห็นววิของเมอืงสงิค์

โปรไ์ดไ้กลสดุลูกหูลูกตาแลว้ยังมองเห็นววิทีอ่ยู่ดา้นล่างไดอ้กีดว้ย 

แต่ละแคปซูลจะมแีอร์ปรับอากาศท าใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพื้นที่ 28 ตารางเมตร 

นอกจากนีย้ังมมีา้น่ังเล็กๆ ไวส้ าหรับคนทีม่คีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิพรอ้ม

กับความสะดวกสบายดว้ยไมต่อ้งกังวลและการหมนุแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครึง่ชั่วโมง แตล่ะ

แคปซลูจุคนได ้28 คน นอกจากนี้ยังมเีสยีงบรรยายมุมมองทัศนียภาพตา่งๆ ทีค่ณุมองเห็นได ้

รอบทศิ 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชม

กบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาตสิงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ 

Super tree  คู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่า

เยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวน

โดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคา่เขา้ชม 1 โดมแลว้ (เลอืกชมโดมใดก็ได)้  

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 15 SGD หรอื 400 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขค

รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์

ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ให ้

เราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่

ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็น

สบาย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจายไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่พรอ้ม

ดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิต์

ไปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่า

หมอกสวยงามมาก 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย น าทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth 

แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มา

จากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค 

สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชย์

ขนาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผัสน ้าจะพบ

โชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามา

วางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอื

สนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อป

ป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน 

อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

***(อสิระอาหารมือ้ค า่ท ีถ่นนออรช์ารด์ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่(4) วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์- กรงุเทพฯ  (B/L/-)      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic 

Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา

แหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายใน

การก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้ง

โถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื  

ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และ

ใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร *****ชมิ Chili Crab ปทูะเลผดัพรกิตน้ต ารบั 

************************************************** 
ส าหรบัเทีย่วบนิ (SQ976)  

บา่ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

16.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่SQ 976 

17.30 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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ส าหรบัเทีย่วบนิ (SQ978)  

13.00-15.15 น. น าทา่นไปยังสถานทีช่อ้ปป้ิง Changi City point Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้เอาวเ์ลท 

แบรนดเ์นมตา่ง ๆ ไวใ้นอาคารทรงสมัย ทีเ่ดนิงา่ยและ

สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงแหลง่ทีส่อง

รองจากถนนออชารท์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจุ

ใจ ซือ้เสร็จก็หิว้ข ึน้เครือ่งกันแบบชลิด์ๆ  ไดเ้ลย และ ยังมี

ศนูยอ์าหารทีม่ทัีง้อาหารขึน้ชือ่ และ อรอ่ย ไวร้อใหท้า่น

ไดม้าลิม้ชมิรส 

........ น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.40 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.00 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

******************* 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***เดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

Jan-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315  

SQ976 
1600-1730 

12-15 JAN 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

19-22 JAN 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

26-29 JAN 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 
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Feb-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315  

SQ976 
1600-1730 

3-6 FEB 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

10-13 FEB 2017
วนัหยดุชดเชย

มาฆบชูา 
28,999.- -8,500 8,900.- 

16-19 FEB 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

23-26 FEB 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

Mar-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315  

SQ976 
1600-1730 

2-5 MAR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

9-12 MAR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

16-19 MAR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

23-26 MAR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

30 MAR-2 APR 
2017 

28,999.- -8,500 8,900.- 

 

Apr-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315  

SQ976 
1600-1730 

6-9 APR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 

11-14 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
28,999.- -8,500 8,900.- 

12-15 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
29,999.- -8,500 8,900.- 

13-16 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

29,999.- -8,500 8,900.- 

14-17 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

28,999.- -8,500 8,900.- 

20-23 APR 2017 28,999.- -8,500 8,900.- 
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28 APR-1 MAY 
2017วนัแรงงาน 

28,999.- -8,500 8,900.- 

 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเล่น) 

จ  าหน่าย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางครั้งหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ  านวน

นอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ 

วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มีเตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

*** สงวนสทิธิอ์อกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น*** (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทวัรผ์ูใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทวัรผ์ูใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทวัรผ์ูใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทวัรผ์ูใ้หญ่ 

****ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดท์อ้งถ่ินดแูลคณะตลอดการเดินทาง**** 

 

เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางทกุทา่น 

1. *** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *** 

2. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตัวสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะทีส่ญู

หายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุันเนือ่ง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทาง

การเมอืง ปัญหาการจราจรอบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาด

ของสายการบนิ แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 

5. กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

6. กรณีออกตั๋วแลว้ลกูคา้มเีหตทุีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ในทกุ

กรณีและบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารทัง้หมดเนือ่งจากเราไดช้ าระคา่โรงแรม อาหาร และ

พาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ) 

7. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

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

อาจจะไมต่ดิกัน  

8. กรณทีีม่กีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดทพัีกนอกเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะค านงึถงึ

มาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นส าคัญ  

9. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไมม่อีา่งอาบน ้า การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

10. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

11. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้

ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ

คา่บรกิารเพิม่ หรอืไมม่หีัวหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทาง หากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

13.  หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

14. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ, ไมท่าน อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

15. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

16. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

ได ้เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

17. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทีส่ายการบนิอนุมัตโิดย
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มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

18. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

19. ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่บรกิารเพิม่หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามัน 

20. บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้หมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทีร่ะบไุว ้

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุพักหอ้งละ 2-3 ทา่น                     

3.2 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งน าเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ      3.4 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆทีร่ะบ ุ

4. มัคคเุทศกบ์รกิารอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันภัยอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม์

เฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบก ากับภาษี 

2. คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

6. คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 20 SGD ตลอดทรปิ 

(ยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1) หากทา่นไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหแ้กท่า่นได ้เนือ่งจากบรษัิทฯไดช้ าระคา่มดัจ าทีน่ั่งของสายการบนิ 

คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ด าเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้ับลกูคา้แลว้ หากมเีหตุ

สดุวสิยัทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้า่นในอัตราดังตอ่ไปนี ้

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่มัดจ า 50% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั   หักคา่มัดจ า 100% 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 
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2) หากทา่นใดมเีหตสุดุวสิยัทีท่ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้แต่

อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ คา่เปลีย่นชือ่ทีน่ั่งของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ แตข่อสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยเด็ดขาด 

3) ในกรณีไมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและสงิคโปร ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 100% 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบั 

 


