
 

 
 
 

 

 
 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว 
 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว 
 ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว 
 ชมโชว์น า้พุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด   
 พิเศษ ! ลิม้รส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุ้ดเต๋  
 รวม น า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด // บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า  



 

 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ 
ABF บริการ 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่านัน้!! 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น า้พุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) 
– Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel         (-/-/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 973  
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจน
หลายๆท่านต้องทึ่ง     น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความมั่ งคั่ ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์
ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค 
สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สดุของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อ
ว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุและได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี จากนัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน
เกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina 
Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super 

tree (รวมค่าบัตร  แล้ว) คู่ที่มีความสงูเข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุ
สูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถิ่น ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง
ทุกวันนี ้ก็ 40 กว่าปี 

 จากนัน้อิสระท่านที่  “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส 
ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่

ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 29 SGD ประมาณ 725 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่าง
คล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ที่
กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสงู200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 
และยงัมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม จดัว่า
เป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค 
บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนัก  
ชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 



 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ที่ ใหญ่ที่ สุดใน South East Asia กับการแสดงที่ มีชื่ อ
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี ้จัดขึน้ที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่
น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

      จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++ 
(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

วันที่สอง ซิตีท้ัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  
                      ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel  (B/-/D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า   จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย 

ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” 
ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การ
แสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย 
ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสมัพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครัง้ที่พระองค์เสด็จมาเยือน
สิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้น

คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็น
จุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ จากนัน้รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดน
มหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่า
บัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงนิ 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
ให้ท่านได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รู้จบในที่เดียวท่ีๆ คณุและครอบครัวจะได้พบ
และสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยงัต้องตะลงึ เปิดฉากความสนกุกบัยนูิเวอร์แซล สตดิูโอ!! ที่แรกและ
ที่เดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ที่ออกแบบใหม่
หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสียว
และสงูที่สดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้
เลน่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่าง
หวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียิปต์โบราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขย่าขวญัที่มีความเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหลา่วิญญาณมมัมี่จะ
คืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คณุขนลกุซู่! โดยไม่รู้ตวั   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจลุสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลบัไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล า้เข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคณุทนัที เท่านัน้ยงัไม่พอ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตาย
ของเหลา่สตนัท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์
การ์ตนูเร่ืองมาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคณุเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี ้
โซนนิวยอร์กสมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สดุในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศ

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


 

แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย 
สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตีท้ี่จะมายืนปรากฏตวับน
ท้องถนนแห่งนี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ชมภาพยนตร์ 4
มิติ เร่ืองเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากที่นีเ้ท่านัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความหฤหรรษ์มาที่
กิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่ทุกมมุ
โลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่น
ที่สดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
โลกกับ Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD 

หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี 29 SGD)   

จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้ สามารถ
บรรจุน า้เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์  รวบรวมสัตว์น า้กว่า 100,000 ตัว 
ตกแต่งด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  
ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ชิมไก่ตอนไหหล าแสนอร่อย  

น าท่านล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ยามค ่าคืนย่าน Clarke 
Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้สิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ 
ทุกวันนี ้“คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสนัของความหลากหลายทัง้ผู้ คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดัง
สินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทัง้กลางวันและ
กลางคืน   

        จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++ 
(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปป้ิง ORCHARD -  
          THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้
มากมาย อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ            
น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรม สมัย
ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑ์
และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)  ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเลน่ช้อปปิง้ ซือ้ของที่ระลึก
ตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

  



 

จากนัน้น าท่าน อิสระช็อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด  พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI 
ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand 
Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทัง้ศนูย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิง้ และการพกัผ่อนอย่างแท้จริง 
ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดย
ได้กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดงัอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี ้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุด
กึ่งกลางสดุของอาคารจะอลงัการด้วยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลง
มาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ด้านลา่ง 

************************************************************************* 
..........น. เจอกันท่ีจุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
17.35 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ982 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
19.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************************************************************************* 
..........น. เจอกันท่ีจุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
18.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ978 
  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
20.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************************************************************************* 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 
 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // 
ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึน้ไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟท์บินขากลับ ระหว่าง SQ978 และ SQ982  
ตามที่น่ังว่างของสายการบิน ** 

 

อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 

3-5 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

17-19 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 



 

SQ978 
1840-2000 
or SQ982 
1730-1900 

24-26 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

31 JAN – 2 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 
1730-1900 

8-10 FEB 2020 
วนัมาฆบชูา 

18,999.- -7,000.- 5,500.- 

14-16 FEB 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

21-23 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

28 FEB- 1 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

 MAR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 
1730-1900 

6-8 MAR 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

13-15 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

20-22 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

27-29 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0940-1300 
//// 

SQ978 
1840-2000 
or SQ982 
1730-1900 

4-6 APR 2020 
วนัจกัรี 

18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

11-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต์ 

19,999.- -7,000.- 5,500.- 

12-14 APR 2020 

เทศกาลสงกรานต์ 
19,999.- -7,000.- 5,500.- 

13-15 APR 2020 

เทศกาลสงกรานต์ 
18,999.- -7,000.- 5,500.- 

17-19 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 



 

24-26 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0940-1300 

//// 
SQ978 

1840-2000 
or SQ982 
1730-1900 

1-3 MAY 2020 
วนัแรงงาน 

19,999.- -7,000.- 5,500.- 

2-4 MAY 2020 
วนัฉตัรมงคล 

18,999.- -7,000.- 5,500.- 

8-10 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

15-17 MAY 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

22-24 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

29-31 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 
 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)          มีเตียงลด 1,000 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                            ราคา 3,500 บาท 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 
จ าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลงัจากช าระเงินแล้ว 
เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางครัง้หากผู้ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 

SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผู้ ต้องการใช้บตัร Express ณ วนัเดินทางมาก  
ราคาอาจสงูถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

เงื่อนไขการจอง  
• มดัจ าท่านละ5,000 บาท ภายใน 1วนัหลงัการจอง พร้อมสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทวัร์  

• ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1วนัหลงัการจอง พร้อมสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทวัร์  

• สว่นที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 20 วนั 

• *** เมื่อช าระค่ามดัจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋ว
โปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

 
 



 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน า้มนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์ + ค่าทปิคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความ
พึงพอใจ)  

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น า้หนกัเกิน 20 กก.  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน 
โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
 

**** ไม่มีการคืนเงนิมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ท่ีสิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 



 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่าง
น้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
การช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความล่าช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

 
 


