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Superb Singapore So Shiok 3Days (TR)          

รหัสโปรแกรมทวัร์   SO SHIOK 3D2N MAY19-TR-W09 

 
SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 

By Fly Scoot (TR)  

บนิเชา้กลบัเย็น -------  บนิเขา้/ออกทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ
 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  
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 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 ชมโชวน์ํา้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม นํา้ด ืม่บรกิารทุกวนัวนัละ 1 ขวด 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        

(-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม  ิประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4 เคานเ์ตอร ์L 

ประต6ู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

08.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR609 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตวัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บ่าย นําทา่นแวะชม  นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสาํเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี 

 

 
 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านได ้

ชมการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงาม

ของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 

2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
คํา่   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 
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จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พาร์คนี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ีความสงู200 ม. 

บนสวนไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สาํหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 

Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สาํหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

 

สําหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

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

***(อสิระอาหารกลางวนั+คํา่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์
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กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวัญทีม่ีความเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลํ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่ง

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งนี้ โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เทา่นัน้ นอกจากนี้ยังมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน

แห่งแรกของประเทศสงิคโปร ์!!!แห่งแรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายุตํา่กวา่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอันดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจุน้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

นําท่านอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่นํา้สงิคโปร ์มีประวัต ิ

ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไป

ดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น

รา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหลง่บันเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื   

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายุตํา่กวา่ 12ปี 15 SGD) 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  

หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         
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วนัทีส่าม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  

                    ชอ้ปป้ิง ORCHARD - สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําท่าน ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซ ึง่

ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปจัจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดง

ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปร์

ในครัง้แรก นําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศ

สงิคโปร ์โดยรูปปั้นคร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิ่า 

มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” 

ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถา ปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมนํ่า้สงิคโปร ์

 นําทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มี

สนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครื่องสําอาง 

กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha 

Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา

แห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสน

พธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้่าน

ไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นช ้

อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากน ัน้นําทา่นอสิระช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม รถโคช้
นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  
 

 

14.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR616 

19.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAN-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

18-20 JAN 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

FEB-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

22-24 FEB 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

MAR-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

1-3 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

8-10 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

15-17 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

16-18 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

22-24 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
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TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

23-25 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

29-31 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

30 MAR-1 
APR 

11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

APR-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

6-8 APR 

วนัจกัร ี
13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

12-14 APR 

วนัสงกรานต ์
13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

13-15 APR 

วนัสงกรานต ์
14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

14-16 APR 
วนัสงกรานต ์

13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

19-21 APR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

20-22 APR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

26-28 APR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

27-29 APR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
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เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,300 บาท 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท  
*** เมือ่ชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งกําหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAY-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

3-5 MAY 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

4-6 MAY 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 

1800-1925 

10-12 MAY 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
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อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทา่นละ 600 บาท / 3วนั ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  
 เก็บทีส่นามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี  
 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 


