
 
 

 
 

 
 
 

 
 

          

  รหัสโปรแกรมทวัร์   SO STRONG 3DAYS  APR17-XX-W09 

 
 

 >_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

ชมเมอืงสงิคโปร ์– ยูนเิวอรแ์ซล  
3 วนั 2คนื โดยสายการบนิ  

JET STAR (3K) /AIR ASIA (FD) / TIGER AIR (TR)/ Thai Lion Air (SL) 

*** ไปท ัง้ทตีอ้งเท ีย่วใหค้รบ ไมบ่งัคบัทปิจากเมอืงไทย *** 

บนิเชา้ – กลบัเย็น 
 

 รวมบตัร ล่องเรอื BUMBOAT ชมแสงสยี่านใจกลางเมอืงสิงคโปร ์
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 รวมบตัร ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สวนสนกุระดบัโลก !!! One day pass 

 รวมบตัร เขา้ชมโดมที ่GARDEN BY THE BAY แลว้ 
 รวมบตัร SEA AQUARIUM เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี 
 ชมโชวน์ ้าพ ุแสง ส ีเสยีง “Wonderful Light” สดุอลงัการทีอ่า่วมารนี่า เบย ์แซนด ์
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 
 พเิศษ ! ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว บรกิาร Free WIFI 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore – วดัพระเข ีย้วแกว้ ไชน่าทาวน ์– City Tour - 
                  เมอไลออ้น – น ้าพมุ ัง่ค ัง่ – ลอ่งเรอื BUMBOAT  (-/L/D) 

..........น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสนามบนิดอนเมอืง/สุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก โดย

มเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

 **** โปรดตรวจสอบจุดนดัพบและขอ้มูลการเดนิทางจากตารางดา้นลา่งครบั *** 

 

 

สายการบนิ สนามบนิ เวลานดัพบ จุดนดัพบ ไฟท์บนิ 

 

สุวรรณภูม ิ 06.00 อาคารผู้โดยสารขาออก 

ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E  

ประตู 3 

 

โปรดตรวจสอบ

เวลาบนิจาก

ไฟตบ์นิท้าย

รายการขาย 

 ดอนเมอืง 04.45 อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 

3 ประตู 7 เคาเตอร ์ 

สายการบนิไลออ้นแอร ์

 

ดอนเมอืง 04.30 อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 

3 ประตู 1 เคาเตอร ์ 

สายการบนิแอรเ์อเชีย 

 

สุวรรณภูม ิ 05.30 อาคารผู้โดยสารขาออก  

ชัน้4 เคานเ์ตอร ์L ประตู6 
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………… น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  จากน ัน้น า

ท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ี่ม ีการจดัผังเม ืองอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งทึ่ง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

น าทา่นเดนิทางสู่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศ์ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทั ้งหมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านได ้

สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นช ้

อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ่น ซึง่ลอ้มรอบ

ดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดตีเป็นทีตั่ ้งของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า 

การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ท ี่พระองค์

เสด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลอ้อน ส ัญลกัษณ์ของประเทศ

สิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีหั้นหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีาก

ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์

น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรตั์ง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดิน

รอบลานน ้าพุ และไดสั้มผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

ค ่า   รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยา

จนีแสนอรอ่ย อาหารท้องถิน่ รา้นนีเ้ริม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. 

Yeo Eng Song จนถงึทุกวนันี ้ก็ 40 กว่าปี 

 

น าทา่นชมแสงสียา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้สิงคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 

ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเก่าแก ่ทุกวันนี ้“คลารก์คยี์” ก็ยังเต็มไปดว้ยสสัีนของความหลากหลายทัง้

ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทงิที่
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ตอ้นรับนักท่องเท ี่ยวทั ้งกลางวันและกลางคืน พรอ้มล่องเร ือ BUMBOAT ชมแสงสียา่นใจกลาง

เมอืงสิงคโปร ์30 นาท ี(รวมคา่เรอืแลว้) 

 

           จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกั Marrison / Aqueen / Riverview / Oxford  หรอืเทียบเท่า 3 ดาว++ 

 
 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 
  Option A : Free & Easy (อสิระไม่มรีถและไกดบ์รกิาร) 
  Option B : SEA AQUARIUM - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร)+                      
                  อาหารเย็น+  มารนีา่ เบย์ แซนด ์+ ชมโชว์น า้พุ    Wonderful Light (B/-/D) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ส าหรบั Option A  “FREE & EASY”  (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 
**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากหวัหน้าทวัร *์* 

           จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกั Marrison / Aqueen / Quality Hotel/ Hotel RE หรอืเทียบเท่า 3  ดาว++ 

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

 

ส าหรบั Option B   (B/-/D)  

SEA-Aquarium - สวนสนกุยูนเิวอรแ์ซล + อาหารเย็น + MBS+ ดโูชว ์

แสงส ี

 

น าท่านเขา้ชม S.E.A. Aquarium หรือ South East Asia Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ัตว์น ้า

ทางทะเลที่ใหญ่ที่ส ุดในโลก ตั ้งอยู่ในโซนของ Marine Life Park ภายใน Resort World 

Sentosaอควาเรี่ยมแห่งนี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์

ทะเลชนิดตา่งๆถงึราว 100,000 ตัว มากกว่า 800 สาย

พันธุ์ ในแทง้ก์ที่บรรจุน ้ าถงึ 45 ลา้นลิตร โดยภายใน

ประกอบไปดว้ยพืน้ที ่10 โซน และมีชนิดของทีอ่ยูอ่าศัย

แตกตา่งกันถงึ 49 ชนิด (รวมคา่บตัรแลว้) 

 

รถโคช้น าท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโต

ซา่ อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซล
แล้ว//ไมเ่ขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 
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ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท ี่โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อท ีน่ ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท ีสุ่ด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่์ชือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย 

โซนอยีิปต์โบราณพบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รูตั้ว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ท ีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหล่าสตันทไ์ดท้ ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การตู์นเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่ง

นีโ้ซนนิวยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมอืงที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคช่ัน!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวูีด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ ีจ่ะมายืนปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย์พรอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คุณไม่เคยไดสั้มผัสมาก่อน นอกจากทีน่ ีเ้ท่านัน้ นอกจากนียั้งมมีุม ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทั่วทุกมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโิน

แห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!!แห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี Strait of Chinese 

 จากน ัน้อิสระทา่นที ่“มารนีา่ เบย์ แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ี่สุดในสงิคโปร ์

มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์

คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ 23 SGD)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทั ้ง 3 แซนด์ส สกาย พารค์นีถ้อืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีื้นท ีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ทีตั่ง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเท ีย่ว

สามารถเพลดิเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตูีพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สินคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

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

 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสยีงและน า้ ที่ใหญท่ี่สุดใน South East Asia กบัการแสดงที่

มชีื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay 

Sandsเป็นลานที่น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

           จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกั Marrison / Aqueen / Quality Hotel/ Hotel RE หรอืเทียบเท่า 3  ดาว++ 

 
 

วนัทีส่าม GARDEN BY THE BAY - ขอพรวดัเจา้แม่กวนอมิ Thong Hood - Duty  
                 Free Shop - ชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้อิสระทา่นทีแ่หล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์ และ เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สงิคโปร ์ 

 

 

รวมคา่เขา้ชม 1 โดมแลว้ (เลือกชมโดมใดก็ได)้  

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่า

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัด

ทีม่ีช ื่อเสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปร์และนักท่องเทีย่วนับถอืว่าศักดิ์สทิธิ์มาก ความเชื่ออัน

ศักดิส์ทิธิ์ในองคเ์จา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนี้

สรา้งขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตั ้งรกรากอยู่ในประเทศ

สงิคโปร์ เพือ่สักการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรื่องราว

ตา่ง ๆ จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ  กัน แต่

ปาฏหิาริยอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอิมแหง่นี้กลับไม่ไดรั้บความเสยีหายใดๆ จาก

ระเบดิครั้งนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรื่องความศักดิส์ทิธิ์ หรือปาฏหิาริย ์

น าทา่นช็อปป้ิงส ินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟร ี(Duty Free Shop) ที่นี่มีส ินคา้ชั ้นน าใหท้่าน

เลอืกซื้อมากมาย อาทิ น ้าหอม เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ของฝาก

มากมาย ฯลฯ 

11:30 น. รถโคช้น าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  

***(อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 

สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ท ีตั่ง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่ง

แรกเพราะว่าสงิคโปร์มที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออร์

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจั่ดแสดงพรรณไมจ้ากเขค

รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปาลม์

ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ให ้

เราดูอกีดว้ย เหมาะแก่การไปน่ังอ่านหนังสอื น่ังเล่น

ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็น

สบาย และมกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจายไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้ม

ดว้ยพันธุพ์ืชและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิต์

ไปชัน้บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็นป่า

หมอกสวยงามมาก 
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ชารด์จัดไดว่้าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่

เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

ส าหรบัสายการบนิ Thai Lion Air (SL105) 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที่ยวบนิที่ SL105 

  (บรกิารอาหารแบบ Snack และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 
ส าหรบัสายการบนิ AIR ASIA (FD350) 

17.30 น. เจอกนัที่จุดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เที่ยวบนิที่ FD350 

22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

************************************************** 
ส าหรบัสายการบนิ JET STAR (3K513//3K509)  

......... น.   เจอกนัที่จุดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 //22.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเจ็ทสตาร ์แอรเ์วย์  

            เที่ยวบนิที่ 3K513 // 3K509 

20.40 //00.15+1 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 
ส าหรบัสายการบนิ Tiger Air (TR2108)  

15.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Tiger Air เที่ยวบนิที่ TR2108 

19.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

Flight AL วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
Free & Easy 
ทา่นละ 

ราคาผูใ้หญ ่
FULL 

BOARD 
ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

ธนัวาคม 2559 – เทศกาลปีใหม ่2560 

FD359  

0700-1030  

FD350  

2035-2205  

A IR A SIA  
23-25 DEC 2016 

วนัครสิมาสต ์
15,555.- 17,555.- '-6,000 5,900.- 

A IR A SIA  
30 DEC- 1 JAN 2016 

เทศกาลปีใหม่ 
16,555.- 18,555.- '-6,000 5,900.- 

A IR A SIA  
31 DEC- 2 JAN 2016 

เทศกาลปีใหม่ 
17,999.- 19,999.- '-6,000 5,900.- 

T R2103  

0845-1210  

T R2108  

1800-1925  

T iger  A ir  
31 DEC- 2 JAN 2016 

เทศกาลปีใหม่ 
17,999.- 19,999.- '-6,000 5,900.- 

เมษายน 2560 
T R2103  

0845-1210  

T R2112  

1730-1855  

T iger  A ir  
11-13 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
15,555.- 17,555.- '-6,000 5,900.- 

FD359  

0700-1030  

FD350  

2035-2205  

A IR A SIA  
12-14 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
15,555.- 17,555.- '-6,000 5,900.- 

A IR A SIA  
13-15 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
17,999.- 19,999.- '-6,000 5,900.- 

FD357  

1105-1430  

FD352  

2245-0010+1 

A IR A SIA  
14-16 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
15,999.- 17,999.- '-6,000 5,900.- 

FD359  

0700-1030  

FD350  

2035-2205  

A IR A SIA  
15-17 APR 2017 

วนัสงกรานต ์
15,999.- 17,999.- '-6,000 5,900.- 

FD359  

0700-1030  

FD350  

2035-2205  

A IR A SIA  
29 APR-1 MAY 2017 

วนัแรงงาน 
15,555.- 17,555.- '-6,000 5,900.- 

 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)    มเีตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ่  

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)   ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท  

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                       ราคา 3,500 บาท 
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**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ท่าน เดนิทางตามรายการทัวร์ ไม่มหีวัหนา้ทัวร์ ไกดท์อ้งถ ิน่ดูแลคณะตลอดการเดนิทาง**  

**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป เดนิทางตามรายการทัวร์ มหีวัหนา้ทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดนิทาง**  

 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอรแ์ซลโปรดหักค่าตัว๋ 1500 บาท/ท่าน 

***ทางบริษัทมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเครื่องเล่น) 

จ  าหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***            

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลังจากช  าระเงินแลว้ เนื่องจากการซ้ือบัตรเป็น

การล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ  านวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 SGD หรือ 1,000 บาท 

บางคร้ังหากมีผูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

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   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลูกทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
ตามความพงึพอใจ)  

 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%   
 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัด
จ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

          

  รหัสโปรแกรมทวัร์   SO STRONG 3DAYS  APR17-XX-W09 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

10. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และเหตสุ ุดวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตาม

รายการ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทุก
กรณี  

 บริษัทฯมีสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื่อทา่น
ไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 


