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SINGAPORE Scoot AweSome 

เครื่องล ำใหญ่บินบ่ำย – กลับดึก 

ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเทีย่วตำม Option  

   3 วัน 2คืน โดยสำยกำรบิน Scoot Airline (TZ) 

 

 

 

 

 

 น่ัง Scoot Air เคร่ืองใหญ ่400 ที่น่ัง 

 ตะลุยโลกเหนือจินตนำกำร ดินแดน มหำสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ชมโรงแรมและคำสิโนหรู MARINA BAYS SAND  
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 เข้ำชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชำวสงิคโปร์ 
 ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้ำแม่กวนอิม ช้อปปิง้ออร์ชำร์ด   
 เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พพิิธภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ดีที่สุดในโลก  
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้ำวมันไก่ไหหล ำร้ำน Boon Tong Kee 
 พิเศษ ชิมน้ ำซุปร้อนๆ บกักุ้ดเต๋ ร้ำนดัง Song Fa @ Clarke quay 
 **พักโรงแรมมำตรฐำนระดับ 3 ดำว สะอำดปลอดภยั / มี WIFI 

  

 ***ไม่บังคับทิปจำกเมืองไทย*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง  

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore    (-/-/D) 
13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Scoot Airline 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

15.50 น. เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ291 

  (ไม่รวมอำหำรและเคร่ืองด่ืมบริกำรบนเคร่ือง) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด

สะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  

(เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร SONG FA BUK 

KUT TEH กระดูกหมูต้มยำจีนแสนอร่อย อำหำรท้องถิ่น ร้ำนน้ี

เร่ิมต้นต ำนำนควำมอร่อยในปี 1966 ก่อต้ังโดย Mr. Yeo Eng 

Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กว่ำปี 

 

           จำกน้ันเข้ำสูท่ี่พกั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเทำ่ 3  ดำว++ 

(บริกำรน้ ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ำแบบ ABF) 

 

 
 

วันที่สอง เลือกเที่ยวตำม Option ทีต้่องกำร 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริกำร) (B/-/-) 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ำบัตร) + ชมแสงสีย่ำน Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

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

***ไมม่ีรถและไกด์บริกำร*** 
**อิสระท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย รับแผนที่และสอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงจำกหัวหน้ำทัวร์** 

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

ส ำหรับ Option B   FULLBOARD (B/-/-)  

รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสยี่ำน Clarke Quay  
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***มีรถและไกดบ์รกิำรตลอดวัน*** 
รถโค้ชน ำท่ำนเดินทำงสู่โลกเหนือจินตนำกำรไปยังดินแดนมหำสนุกของ เกำะเซ็นโตซ่ำ 

อำณำจักรควำมบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ำบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่

เข้ำยูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บำท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บำท/เด็ก) 

***(อิสระอำหำรกลำงวนั+ค่ ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 
 

 

 
 

 

 

 

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่

แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่

ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั้งหวาดเสียวและสูงทีสุ่ดในโลก ด้วยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ 

กาแล็กติกาซ่ึงผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเคร่ืองเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่

จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้า

เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่าน้ันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การ์ตูนเร่ืองมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่ง

น้ีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! 

แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวูด้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน

ท้องถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชม

ภาพยนตร์ 4มติิ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยได้สมัผัสมาก่อน นอกจากที่น้ีเทา่น้ัน นอกจากนี้ยังมีมุม ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่ิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัที่รอเสิร์ฟอาหารและ

เคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟ

วอลค์ ถนนสายที่โดดเด่นทีสุ่ดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลิใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโน

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!  
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***สำมำรถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำเปิดใหม่ใหญ่

ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่ำเข้ำ 38 SGD) จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร 

รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ 

ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ได้เวลำอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย  

 

น ำท่ำนอิสระชมแสงสีย่ำน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น้ ำสิงคโปร์ มี

ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันน้ี “คลาร์ก

คีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน 

โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ

นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน   

(ไม่รวมค่ำล่องเรือ 23 SGD) 

            

 จำกน้ันอิสระท่ำนที่ “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป

ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ต้ังอยู่ช้ันที่ 57 

ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมำณ 600 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บน

อาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวาง

กว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มี

ความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่าง

สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 

650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 

57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่

ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัว

โรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนัน

ทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไป

กับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ 

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย 

ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมกำรแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับกำรแสดงที่มีช่ือ

ว่ำ Wonder Full Light กำรแสดงน้ี จัดข้ึนที่ลำน Promenade หน้ำ Marina Bay Sandsเป็น

ลำนที่น่ังหันหน้ำออกทำงอ่ำว Marina 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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จำกน้ันเข้ำสู่ทีพ่ัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่ำ 3  ดำว++ 

(บริกำรน้ ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ำแบบ ABF) 
 

วันที่สำม Garden by the bay – ทัวร์ชมเมือง – ไชน่ำทำวน์ –  
                  น้ ำพุแหง่ควำมม่ังค่ัง – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม. (BL) 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำท่ำน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยำยประวัติศำสตร์จำก

ไกด์ท้องถิ่น ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท ำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำและศำลำว่ำ

กำรเมือง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีต

เป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ

เต้นร า การแสดงตลก ผ่ำนชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้าง

ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อคร้ังที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์

ในคร้ังแรกน าท่าน ถ่ำยรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา

น้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซ่ึงโดด

เด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซำเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ น ำท่ำน

ผ่ำนชม  น้ ำพุแห่งควำมมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ 

ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึง

นับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัส

น้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

 จำกน้ันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่ ำสุดบนเกำะสิงคโปร์ 

GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่

ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอย

ฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้

ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟต์ส ำหรับ Super Tree 8 SGD)  

 

OPTIONAL TOUR 

หำกต้องกำรชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 750 บำท/ท่ำน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทำง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
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Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อน

ชื้นแถบเมดเิตอร์เรเนียน มตีน้ไม้ดัดยกัษ์และปาล์มขวด

มากมายให้เราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิว๋น่ารักๆ ให้เราดู

อีกดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ 

เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ใหอ้ากาศเย็นสบาย และ

มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมีน้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมดว้ย

พันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตปา่ดิบชื้นมากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินข้ึนลิฟต์ไปชั้น

บนสุดแลว้เดินไล่ลงมาจนถงึชั้นล่างที่เป็นป่าหมอก

สวยงามมาก 

 

 

 น ำท่ำนแวะชม  น้ ำพุแห่งควำมมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน

เทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และ

ได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร BOON TONG KEE ข้ำวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดำว 

 น ำท่ำนช็อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย 

อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนไชน่ำทำวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพื่อ

เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง 

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 

1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 
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เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขก

ซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกน้ันรถโค้ชน ำท่ำนช้อปปิ้งย่ำนถนนออร์ชำร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเปน็แห่งแรกเพราะวา่สงิคโปร์มีท่าเรือและเรือสนิค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที่ 

ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้วา่เป็นแหล่งชอ็ปปิ้งระดบัโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และ

โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก

มากมาย 

 

 

 

 

 

19.00 น. ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่สนำมบินชำงกี 

22.00 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินดอนเมือง โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ292 

23.30 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

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

“มำกกว่ำควำมช ำนำญ คือ กำรให้บริกำรด้วยใจ” 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนรำคำ 

หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันของสำยบิน 
กรุ๊ปออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวน ***ผู้เดินทำง 10 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์*** // ผู้เดินทำงถงึ 15 ท่ำนข้ึนไป (มีหัวหน้ำทัวร์) 

กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศเพื่อประโยชน์ของลกูค้ำ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 

 

อัตรำค่ำบรกิำร 
 

Aug-16 

Flight วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ จอยแลนด์ หัก

ค่ำตั๋ว 
พักเด่ียว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 

TOUR FULL 
BOARD 
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TZ291 
1550-1915   

TZ292  
2200-2330 

05-07 AUG 2016 9,555.- 11,555.- -3,000. 4,900.- 

12-14 AUG 2016 
บัส1 วันแม ่

11,555.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

12-14 AUG 2016 
บัส2 วันแม ่

11,555.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

26-28 AUG 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

Sep-16 

Flight วันเดินทำง 

รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่ำตั๋ว 
พักเด่ียว 

อิสระวันท่ี2 

ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 

TOUR FULL 

BOARD 

TZ291 
1550-1915  

TZ292  
2200-2330 

02-04 SEP 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

23-25 SEP 2016 9,555.- 11,555.- -3,000. 4,900.- 

30 SEP - 02 OCT 
2016 

10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

Oct-16 

Flight วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ จอยแลนด์ หัก

ค่ำตั๋ว 
พักเด่ียว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

TZ291 
1550-1915   

TZ292  
2200-2330 

7-9 OCT 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

8-10 OCT 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

14-16 OCT 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

15-17 OCT 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

20-22 OCT 2016 11,555.- 13,555.- -3,000. 4,900.- 

21-23 OCT 2016 
วันหยุดปิยะมหำรำช 

11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

22-24 OCT 2016 
วันหยุดปิยะมหำรำช 

12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.- 

28-30 OCT 2016 9,555.- 11,555.- -3,000. 4,900.- 

NOV-16 

Flight วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ จอยแลนด์ หัก

ค่ำตั๋ว 
พักเด่ียว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

TZ291 
1550-1915   

TZ292  
2200-2330 

4-6 NOV 2016 9,555.- 11,555.- -3,000. 4,900.- 

11-13 NOV 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

18-20 NOV 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

25-27 NOV 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

DEC-16 

Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่ำตั๋ว 
พักเด่ียว 
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อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

TZ291 
1550-1915   

TZ292  
2200-2330 

2-4 DEC 2016 11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

3-5 DEC 2016 
วันพ่อ 

11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

10-12 DEC  2016 
วันรัฐธรรมนูญ 

11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

16-18 DEC 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

17-19 DEC 2016 10,955.- 12,955.- -3,000. 4,900.- 

23-25 DEC 2016 11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

24-26 DEC 2016 
วันคริสมำสต ์

11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

29-31 DEC 2016 11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.- 

30 DEC – 1 JAN 
2017 (วันปีใหม)่ 

12,555.- 14,555.- -4,000. 4,900.- 

31 DEC – 2 JAN 
2017 (วันปีใหม)่ 

12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.- 

1-3 JAN 2017  
(วันปีใหม)่ 

12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.- 

 

 

**หำกกรุ๊ปเดินทำง 1-8 ท่ำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงเป็นแบบแพ็คเกจทัวร์แทน** 

DAY 1 -->  รถรับส่ง สนำมบิน - โรงแรม (-) 
DAY 2 -->  ABF - SIC Half Day city Tour (รวม / ไม่รวม บัตรยูนิเวอร์แซล ตามท่ีลูกค้าซื้อมา) (B) 

(0830hrs pick up at Hotel lobby, Hotels outside City pick up time will be at 0815hrs) 
จากนั้นชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม

แม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออก

ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้าย
หนามทุเรียน จากนั้นน าท่านชม THIEN HOCK KENG TEMPLE ศูนย์หัตถกรรม, สวนกล้วยไม้แห่งชาติ, ย่านลิตเติ้ลอินเดีย จากนั้น

น าท่านสู่เกาะเซนโตซ่า UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
DAY 3 -->  รถรับส่ง โรงแรม - สนำมบิน (B) 

**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่ำตัว๋ 1500 บำท/ท่ำน 

***ทำงบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้ำควิเคร่ืองเล่น)จ ำหน่ำย 1,500 บำทต่อท่ำน***            
รำคำต๋ัว Express หำกตกลงซื้อบัตรกบัทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินได้ หลังจำกช ำระเงินแล้ว เน่ืองจำกกำร
ซื้อบัตรเป็นกำรล๊อครำคำต๋ัวก่อนเดินทำง บำงคร้ังหำกผู้ใช้บริกำร Express มีจ ำนวนน้อยรำคำอำจเร่ิมต้น 40 

SGD หรือ 1,000 บำท บำงคร้ังหำกมีผู้ต้องกำรใช้บัตร Express ณ วันเดินทำงมำก รำคำอำจสูงถงึ 100 
SGD++ หรือ 2,500 บำท   

 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น)    มีเตียง รำคำเท่ำผู้ใหญ่  
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น)  ไม่มเีตียงลด 1,000 บำท  
ทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ปี                                  รำคำ 3,900 บำท 
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เงื่อนไขกำรตัดกรุ๊ปสิงคโปร์ scoot (TZ) 

            15+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย ์
    15+0  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย ์     

20+1  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย ์
    25+1  เพิ่ม  500 บาทจากราคาซีรีย์ 
    30+1 ราคาเท่าซีรีย ์     

 

 
เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท  

พร้อมแฟกซ์หน้ำพำสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ำยก่อนเดินทำง 15 วัน 

 

อัตรำนี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 2 คืนพักหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  

อัตรำนี้ไม่รวม   

 ค่ำทิปไกด์ + ค่ำทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมำณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์  
(ไม่รวมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมควำมพึงพอใจ)  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

1. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตคี่ามัด
จ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไมอ่าจขอคืนเงินได้) 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
 

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 
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6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

10. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินคา่ทัวร์ในทกุกรณี 
 

หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม

รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 


