
 

 

 
ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ 

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ชมโชว์น ้าพุ แสง สี เสียง “WONDERFUL LIGHT” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ 

แซนด์ / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND 

เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์  
ลิ มรส ข้าวมันไก่ไหหล้าร้าน BOON TONG KEE และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน SONG FA 

เดินทางโดยสายการบิน JETSTAR , AIRASIA , TIGER AIR 
                



 

 

 
 

........น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 **** โปรดตรวจสอบจุดนัดพบและข้อมูลการเดินทางจากข้อมูลด้านล่าง *** 
 สายการบิน JETSTAR  
06.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 เคาน์เตอร์ E ประตู 3 

สายการบิน AIRASIA  
05.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบิน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั น 3 ประตู 1 เคาเตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย 

สายการบิน TIGER AIR   
06.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น4 เคาน์เตอร์ L ประตู 5 
........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง  
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ GROUPER KING 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น  ซึ่งล้อมรอบด้วย ท้าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ผ่านชม อาคาร
รัฐสภาเก่า “OLD PARLIAMENT HOUSE” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวม
ของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “ELEPHANT STATUE” รูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญ
จากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อ
คร้ังที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก  น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลัง
เป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน น าท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความ
มั่งคั่ง FOUNTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่  ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าใน
ภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์
ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวย
ตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE วัดนี้เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ในองค์เจ้าแม่
กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ใน
ปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลาง
ส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศ
ไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จาก
ระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์  น าท่านชมแสงสีย่าน CLARKE 

วันแรก กรุงเทพฯ - CITY TOUR – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ล่องเรือ BUMBOAT – มารีน่า เบย์ แซนด์  – ชม
โชว์น ้าพุ “WONDER FUL LIGHT”    

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

 

QUAY ตั้งอยู่บริเวณ ปากแม่น้ าสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุก
วันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูก
ปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน  พร้อม
ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ 30 นาที (รวมค่าเรือแล้ว) 

 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น 

ร้านนี เร่ิมต้นต้านานความอร่อยในปี 1696 ก่อตั งโดย MR. YEO ENG SONG จนถึงทุกวันนี  ก็ 40 กว่าปี 
20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ที่ใหญ่ที่สุดใน SOUTH EAST ASIA กับการแสดงที่มีชื่อว่า WONDER 

FULL การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน PROMENADE หน้า MARINA BAY SANDSเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทาง
อ่าว MARINA 

20.20 น.  อิสระท่านที่  มารีน่า เบย์ แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพัก
และห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ THE SANDS SKY PARK ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าขึ นลิฟท์ 23 SGD)  เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่า
เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง
200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่
หรูหรา รวมถึง THE SKY ON 57 และยังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่ง
ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่ เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 
ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, HERMS, PRADA, BURBERRY, CARTIER 

 
จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MARRISON / AQUEEN / RIVERVIEW / HOTEL ROYAL หรือเทียบเท่า  

 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

 

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(มีรถโค้ช+ไกด์ บริการรับ-ส่ง) น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)  

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและ
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลง
เพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วย
ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น
ฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  โซนอียิปต์
โบราณ พบกับเคร่ืองเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง   และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานใน
ท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่  โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือ ดินแดนจุลสิคปาร์ค ที่พาย้อน
อดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ 
คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบ
ชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองมาดากัสการ์ อาทิเช่น 
อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์ก
เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์  การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟ
เฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละคร
สไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ 
คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมา
ก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน ดื่ม ช้อปกับ
ร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและ
คอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้
เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  ***สามารถเลือกซื อ OPTIONAL TOUR 
S.E.A. AQUARIUM เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ MARINE LIFE PARK (ไม่รวมค่า
เข้า 38 SGD) จัดอันดับให้เป็น อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า 

วันที่สอง UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว)    



 

 

สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว 
ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 
***** หมายเหตุ : ท่านท่ีต้องการอิสระในการเดินทางวันท่ีสอง สามารถเลือกหักค่าบริการทัวร์เฉพาะวันท่ี 2 ได้ 
โดยหักค่าทัวร์ออกท่านละ 2,000 บาท อิสระเดินทางตามอัธยาศัย *** ไม่รวมบัตร USS ,ไม่มีรถโค้ช,ไกด์บริการ 
*** 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

 
จากนั นน้าท่าน เข้าสู่ท่ีพัก ณ MARRISON / AQUEEN / RIVERVIEW / HOTEL ROYAL หรือเทียบเท่า  

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ SUPER TREE  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ SUPER TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์ส้าหรับ SUPER TREE 5 SGD)   
รวมค่าเข้าชม 1 โดมแล้ว (เลือกชมโดมใดก็ได้)  
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 15 SGD หรือ 400 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 
FLOWERS DOME จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์ม
ขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่น
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไป
ทั้งโดม  CLOUD FOREST จะมีน้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็น
ป่าหมอกสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH 
RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้
สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 
62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2 -3 เป็น
พิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์ เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

วันทีส่าม GARDEN BY THE BAY รวมค่าเข้าชม 1 โดมแล้ว (เลือกชมโดมใดก็ได้) – วัดพระเขี ยวแก้ว 
ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   - กรุงเทพฯ         



 

 

 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

น าท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า 
ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของ
สิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรม
ชั้นดีมากมายตั้งอยู่ เรียงราย  สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค่้า อิสระอาหารมื อเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
........น. เจอกันท่ีจุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
........น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ..........เท่ียวบินท่ี .............. (รายละเอียดตาม

ตารางขาย ท้ายรายการ) 
........น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ นของภาษีน ้ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

 

อัตราค่าบริการ 
 
 

FLIGHT วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว อิสระทัวร์
วันที่ 2ไม่รวม
ยูนิเวอร์แซล 

FULL BOARD 

JAN – APR 2016 

FD359 
0700-1030 

22-24 JAN 2016  12,999.- 14,999.- -5,000 5,900.- 



 

 

FD350 
2035-2205 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

12-14 FEB 2016  12,999.- 14,999.- -5,000 5,900.- 

3K512 0915-1250  
3K513 1910-2040 

20-22 FEB 2016  
วันหยุดมาฆบูชา 

13,999.- 15,999.- -5,000 5,900.- 

3K512 0915-1250  
3K513 1910-2040 

11-13 MAR 2016  13,555.- 15,555.- -5,000 5,900.- 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

18-20 MAR 2016 13,555.- 15,555.- -5,000 5,900.- 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

25-27 MAR 2016 13,555.- 15,555.- '-5,000 5,900.- 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

1-3 APR 2016 13,555.- 15,555.- '-5,000 5,900.- 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

13-15 APR 2016 
วันหยุดสงกรานต์ 

17,555.- 19,555.- '-5,000 5,900.- 

FD359 
0700-1030 

14-16 APR 2016 
วันหยุดสงกรานต์ 

17,555.- 19,555.- '-5,000 5,900.- 



 

 

FD350 
2035-2205 

FD359 
0700-1030 

FD350 
2035-2205 

15-17 APR 2016 
วันหยุดสงกรานต์ 

17,555.- 19,555.- -5,000 5,900.- 

 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่  
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท  
ทารกอายุต่้ากว่า 2 ปี                                    ราคา 4,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 2 คืน  
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15/20 กก. (ตามเงื่อนไขสายการบิน) 
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 5 SGD/คน/วัน // ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

หมายเหตุ  
หากลูกค้าต้องการพัก MARINA BAY SANDS (3K/FD) 
เพิ่ม 8,000 บาท/ท่าน/คืน 

 ราคาส้าหรับหอ้ง TWN/DBL/TRP                           

 ราคา BASE ON DELUXE ROOM + ABF                                         

 ราคารวมรถรับส่งพร้อมเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกเร่ืองเช็คอินน์    

 ราคายังไม่รวม SURCHARGE ช่วงเทศกาล โปรดเช็คอีกครั ง              
 **โปรดเช็คห้องว่างก่อนท้าการจอง** 
 



 

 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ้า 5,000 บาท / ท่าน ช่วงเทศกาลมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท  หลังจากการจองภายใน 3 วันหลังจากการจอง 

โดยโอนเงินเข้าบัญช ี
ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ า
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 


