
 

 

 
 

     เหิรฟ้าส ู่ประเทศสิงคโ์ปร ์โดยสายการบินไทยไลออนแอร ์ 

บินเชา้ - กลบัค า่  

เท่ียวทกุไฮไลทข์องประเทศสิงคโ์ปร ์ 

เมอรไ์ลออ้น - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย ์แซนด ์- ยา่นไชน่าทาวน ์  

ช็อปป้ิงจงุใจ  

OPTIONAL !!! ซื้อบตัรยนูิเวอรเ์ซล เพิ่ม 1,850 ต่อท่าน 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– MERLION -วดัเจา้แมก่วนอมิ-น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่- GARDEN 
BY THE BAY – มารนีา่ เบย์ แซนด ์– ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT    

05.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เท ีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง 

(เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ ิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ใน

อดตีเป็นทีตั่ง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก  ผ่าน

ชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระ

จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้ง

ความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ท ีพ่ระองคเ์สด็จมา

เยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน 

สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้

หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนยีภาพที่สายงาม  โดยมีฉาก

ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ง

เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์น าท่านแวะชม น า้พุแหง่ความ 

ม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรตั์ง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มาจากค าใน

ภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการ

พาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง โดยคนสงิคโปร์เชื่อว่าถา้ได ้

เดนิรอบลานน ้าพุ และไดสั้มผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี  

จากนั้นพาท่านชม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ

สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัด

สวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay 

บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยัง

มทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ี่ม ีความสูงเขา้

ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่ม ีชื่อเสียง

อย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเท ีย่วนับถอืว่าศักดิส์ทิธิม์าก ความเชื่ออันศักดิ์ส ิทธิ์ในองค์เจา้แม่

กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครั้งท ี่ 2 

ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็น

ศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรือ่งราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิด

โจมตพัีงพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิ์อย่างยิ่งท ีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ไดรั้บ

ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ์   

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง

ทุกวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากนัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย์ แซนด์”  ร ีสอร์ทหรูใหญ่

ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย์ แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก

และหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า

ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  เป็นสถาปัตยกรรม

รูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้ ือ



 

 

ว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีื้นท ีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่ม ี

ความสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มี

รา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ทีตั่ง้อยู่ในตัวอาคารอนั

โอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมการพ นันทุกรูปแบบ ซึ่ง

นักท่องเท ีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นัน

หยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ 

ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ 

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ท ีใ่หญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่ม ีชื่อว่าWonder 

Full Light การแสดงนี ้จัดขึน้ท ีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทาง

อ่าว Marina 

จากน ัน้พาทา่นเขา้ทีพ่กั FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรอืเทยีบเทา่  

**** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA ***  
***FREE WIFI*** 

*** ไม่มอีาหารเชา้บรกิารที ่รร. แต่มรีา้น COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบรเิวณ รร. 

 

วนัที่สอง  Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร)  

อิสระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 

 

Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดท์อ้งถิน่บรกิาร) 
 

** หวัหนา้ทวัรน์ าท่านเดนิทางโดยรถ MRT สูห่า้ง VIVO CITY (ไมร่วมคา่บตัร MRT) ** 
 โดยลูกคา้สามารถแยกท าโปรแกรมที่ตอ้งการไดต้ามอธัยาศยั อาทิเช่น 

 

1. ช็อปป้ิงที่หา้ง VIVO CITY หา้งที่ใหญท่ี่สุดในสงิคโปร ์

2. น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ไปที่ SENTOSA > เขา้สวนสนุก > ชมคาสโิน > ถา่ยรูป

เกาะเซ็นโตซา่ > เดนิเลน่รมิชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไมร่วมคา่บตัร) 

3. อสิระตามอธัยาศยั 
 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนุกเพ ิม่โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้
ไม่เกนิ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

จากน ัน้เขา้สู่ท ีพ่กั FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรอืเทยีบเทา่ 

**** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA *** 
***FREE WIFI*** 

*** ไม่มอีาหารเชา้บรกิารที ่รร. แต่มรีา้น COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบรเิวณ รร. 
 

วนัที่สาม Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ย่านไชนา่ทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย  - ช็อปป้ิง
ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรุงเทพฯ   

อิสระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 

น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่ม ีสินคา้ชั้นน าใหท้่านเลือกซื้อ

มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ น าท่าน

เดนิทางสู่ ยา่นไชนา่ทาวน ์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็น

ทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง 

วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทั ้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้ง

หนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดสั้กการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และ

ใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย

ประมาณ 1 ช.ม. 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
น าท่านเดนิทางไปยังย่าน ลิตเติล้อินเดยี สัมผัสบรรยากาศสีสัน

แห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชือ่บอก ใครมาย่านนีอ้าจจะนกึว่า

ก าลังเท ี่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคาร

บา้นเรอืนต่างๆในสไตลโ์คโรเนยีลถูกน ามาทาสีสดๆใหดู้สวยงาม

แปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานทีซ่ือ้ขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ 

ตัง้แต่เสือ้ผา้ ดอกไม ้สนามแข่งมา้ ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บ

เป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาท ี  

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่น

ใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ท ีตั่ง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์ม ี

ท่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว่้าเป็นแหล่งช็

อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศูีนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น 

หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 
17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ สนามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เท ีย่วบนิที ่SL105 

21.30 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

*************************** 

 

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปลี่ยนราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน า้มนัของสายบนิ 

 

 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่น
ขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
 

 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ คา่ธรรมเนยีมประมาณ 1,500 บาท

(จ่ายทีส่นามบนิ) (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ) 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

September 2018 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

6-8 ก.ย. 61 8,299 

2,900.- 
9-11 ก.ย. 61 8,299 

20-22 ก.ย. 61 8,299 

30 ก.ย. – 2 ต.ค. 
HALLOWEEN 

HORROR NIGHT 8  
8,299 

OCT 2018 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

2-4 ต.ค. 61 
HALLOWEEN 

HORROR NIGHT 8 

8,299 

7,777 

2,900.- 

29-31 ต.ค. 61 
HALLOWEEN 

HORROR NIGHT 8 
8,299 

30 ต.ค.-1 พ.ย. 
HALLOWEEN 

HORROR NIGHT 8 
8,299 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 
HALLOWEEN 

HORROR NIGHT 8 
8,299 

NOV 2018 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

1-3 พ.ย. 61 8,299 

2,900.- 

4-6 พ.ย. 61 8,299 

8-10 พ.ย. 61 8,299 

11-13 พ.ย. 61 8,299 
18-20 พ.ย. 61 8,299 
22-24 พ.ย. 61 8,299 
25-27 พ.ย. 61 8,299 
29 พ.ย. -1 ธ.ค. 8,299 



 

 

DEC 2018 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

4-6 ธ.ค. 61 8,299 

2,900.- 

11-13 ธ.ค. 61 8,299 

17-19 ธ.ค. 61 8,299 

18-20 ธ.ค. 61 8,299 
19-21 ธ.ค. 61  8,299 

24-26 ธ.ค. 61 8,299 

JAN 2019 

ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

3-5 ม.ค. 62 8,299 

2,900.- 

6-8 ม.ค. 62 8,299 

10-12 ม.ค. 62 7,999 

13-15 ม.ค. 62 8,299 
20-22 ม.ค. 62 8,299 
24-26 ม.ค. 62 7,999 
27-29 ม.ค. 62 8,299 

FEB 2019 
ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

14-16 ก.พ. 62 8,299 
2,900.- 17-19 ก.พ. 62 7,999 

21-23 ก.พ. 62 8,299 

MAR 2019 
ไฟทบ์นิ โรงแรม พเีรยีด ราคาท่านละ พกัเด ีย่ว 

 
 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 
 
 

 

 

 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

 

 

4-6 มนีาคม 62 7,999  
 

2,900.- 
 
 

5-7 มนีาคม 62 7,999 

11-13 มนีาคม 62  7,999 

12-14 มนีาคม 62 7,999 
13-15 มนีาคม 62 7,999 



 

 

 
 

 
 
 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

 

 

 

 

 

 

FRAGRA NCE 

HOTEL / HOTEL 81 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมไม่มอีาหาร

เชา้ 

14-16 มนีาคม 62 8,299  
 
 
 

2,900.- 

17-19 มนีาคม 62  8,299 
18-20 มนีาคม 62 7,999 
19-21 มนีาคม 62 7,999 
21-23 มนีาคม 62 7,999 
25-27 มนีาคม 62 7,999 
26-28 มนีาคม 62 7,999 
27-29 มนีาคม 62 7,999 

 

โปรแกรม FLOW เป็นราคา PROMOTION ไมม่รีาคาเด็ก 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี    ราคา  3,000  บาท 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้ควิเคร ือ่งเลน่) 
จ าหน่าย 1,500 บาทตอ่ท่าน*** 
(ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น)            

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มีจ านวนนอ้ยราคาอาจเร ิม่ตน้ 40 SGD หรือ 1,000 บาท 
บางครัง้หากมีผูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

เง ือ่นไขการจอง  
มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง  

 

*** เม ือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที่จองทวัร ์/ สว่นที่เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 

หลงัจากท าการจอง เน ือ่งจากเป็นราคาต ั๋วโปรโมช ั่น สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

 
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการตดักรุ๊ปสิงคโปร ์LION AIR (SL) 

            กรณีตัดกรุป้ในซรียี์ เป็นกรุป้ส่วนตัว 
15+0 เพิ่ม 1,500 บาท จากซรียี์ 
15+1 เพิ่ม 2,000 บาท จากซรียี์ 
20+1 เพิ่ม 1,500 บาท จากซรียี์ 
25+1 เพิ่ม 1,000 บาท จากซรียี์ 
30+1 เพิ่ม 500 บาท จากซรียี์ 
35+1 ราคาเท่าซรียี์ 

 

อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าทีพั่ก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 

คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

คา่ธรรมเนยีมประมาณ 1,500 บาท (จา่ยทีส่นามบนิ) 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 

 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
 

 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
 

หากไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่
สามารถคนืเงนิได ้ เน ือ่งจากคา่บรกิารทีส่ ิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 

 
 

1. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน

ใหก้ับท่าน 

2. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 



 

 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ส ูญหาย ส ูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และเหตสุดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ 

หรือถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทกุกรณี 
 บริษัทฯมีสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่น

การเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตามรายการ ไม่

สามารถขอหักคา่บริการคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื่อทา่นไดช้ าระเงินมัด

จ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ 
 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 


