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ตลอด 16-18 กันยายน 2559 นี้เท่านั้น  

3วัน 2คืน โดยสายการบิน  

SCOOT (TZ) ราคาเริ่มต้นที่ 23,999/ท่าน 

THAI LION AIR (SL) ราคา เริ่มต้นที่ 24,555/ท่าน 

SINGAPORE AIRLINE (SQ)  ราคาเริ่มต้นที่ 27,555/ท่าน 

สัมผัสความเร็วใจกลางเมือง พร้อมระเบิดความมันส์กับคอนเสิร์ต
ศิลปินดังระดับโลกทุกค่่าคืน เกาะติดสนามการแข่งขันรถ 

(Formula 1) ระดับโลก ณ เกาะสิงคโปร์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

ราคาน้ีรวม 
 เข้าชมการแข่งขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX (ชนิดบัตร BAYGRAND 

STAND ระบุที่นั่ง  ท่านละ 1 ใบ) 
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 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป/กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ + ภาษีสนามบิน พร้อมน้่าหนักกระเป๋า 

ตามที่ท่านเลือก 

 โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว พักห้องละ 2/3 ท่าน x 2 คืน รวมอาหารเช้า 

 รถรับส่ง สนามบินชางกี – โรงแรม // โรงแรม – สนามบิน แบบส่วนตัว นั่งได้ไม่เกิน 6 

ท่าน / คัน พร้อมสัมภาระ  
                 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าโรงแรม – อิสระร่วมงาน F1 

ส่าหรับสายการบิน THAI LION AIR (SL) 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

เช็คอินและด่าเนินการโหลดกระเป๋า SELF SERVICE 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 

  (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

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

ส่าหรับสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

เช็คอินและด่าเนินการโหลดกระเป๋า SELF SERVICE  

09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (-/-/D) 

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

ส่าหรับสายการบิน SCOOT (TZ) 

13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline 

เช็คอินและด่าเนินการโหลดกระเป๋า SELF SERVICE  

15.50 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ291 

  (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ 

13.00 น ถึงสนามบินพบ  เจ้าหน้าที่ ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้า รถรับส่งน่าท่านเดินทางสู่ทีพ่ักโรงแรม  

(ตามโรงแรมที่ทา่นเลือก) Note: Hotel Check-in time is after 1400hrs  
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อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัยตามโรงแรมที่ท่านเลือก 
จากนั้นอิสระให้ท่านเข้าชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเร่ิม

เวลา 15.00 น. – 22.00 น. พร้อมชมคอนเสิร์ต ศิลปินระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แล้ว (บัตรระบุที่นั่งเข้าได้ 3 วัน)**** 

 

 

วันที่สอง  สิงคโปร์ – อิสระตามอัธยาศัย   (B/-/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย*** 

  ***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

 

 
เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO   

- ผู้ใหญ่ท่านละ 1,750 / ท่าน (อายุ 12 ปีข้ึนไป) 

- เด็กท่านละ 1,350 / ท่าน (อายุ 3-11 ปี) 

ไม่รวม รถรับ-ส่งส่วนตัว 1,500 บาท / 1 รถตู้ / 1 เส้นทาง น่ังได้ไม่เกิน 6 ท่าน 

 

น่าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  

 

 

 

 

 

 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ 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 
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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 ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโน

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น่้าเปิดใหม่ใหญ่

ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร 

รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ 

ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

   เข้าสู่ที่พัก …………………………(ตามโรงแรมที่ท่านเลือก)  

 

จากนั้นอิสระให้ท่านเข้าชมงาน FORMULA 1 SINGAPORE ตามอัธยาศัย งานเร่ิม

เวลา 15.00 น. – 22.00 น. พร้อมชมคอนเสิร์ต ศิลปินระดับโลก 

***รวมบัตร F1 BAYGRAND STAND Zone3,4 แล้ว (บัตรระบุที่นั่งเข้าได้ 3 วัน)**** 

 

 

 

 

วันที่สาม สิงคโปร์ –ส่งสนามบิน-กรุงเทพฯ        (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    รถมารับท่านที่บริเวณ Lobby โรงแรมก่อนเวลาบิน 3 ช.ม. ( โปรดตรงต่อเวลานัดหมาย ) 

  รถรับส่งน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ชางกี 

************************************************** 
ส่าหรับสายการบิน THAI LION AIR (SL) 

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105 
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21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

ส่าหรับสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 

15.00 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

18.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

20.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

ส่าหรับสายการบิน SCOOT AIR (TZ) 

18.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ292 

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

โปรดตรวจสอบก่อนท่าการจอง 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง** 

 

 

 
อัตราคา่บรกิาร 

โรงแรม + ข้อมูล 

ค่าบริการทัวร์ 

 (ราคาทวัร์ต่อ 1 ท่านพักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาต่อท่าน 
SCOOT 

ราคาต่อท่าน 
LION AIR 

ราคาต่อท่าน 
Singapore 

Airline 

พักเด่ียว
เพิม่/ 
2 คืน 

Quality Hotel 3* 
(ย่าน  Novena) 

24,555.- 24,999.- 27,999.- 5,900.- 

V Hotel Bencoolen 3.5* 
(ย่าน Bugis) 

24,555.- 24,999.- 27,999.- 5,900.- 

V Hotel Lavender 3.5* 
 (ย่าน Lavender) 

24,555.- 24,999.- 27,999.- 5,900.- 

Hotel Boss 3.5* 
 (ย่าน Lavender) 

24,999.- 25,555.- 28,555.- 6,500.- 

Days Hotel 3* 
(ย่าน  Novena) 

25,999.- 26,555.- 28,999.- 6,900.- 

Hotel Royal 3.5* 
(ย่าน  NEWTON) 

23,999.- 24,555.- 27,555.- 5,500.- 

Fort Cannning Hotel 3* 
(ย่านปลายถนน ORCHARD) 

24,999.- 25,555.- 28,555.- 6,500.- 
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Furama City Centre 4* 
(ย่าน China town) 

28,999.- 29,555.- 32,555.- 10,500.- 

Park Hotel Clarke Quay 4* 
(ย่าน Clarke Quay) 

29,999.- 30,555.- 33,555.- 11,500.- 

 
**** ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คห้องว่างทกุคร้ังก่อนท่าการจอง *** 

มัดจ่า 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 3วัน หลังจากท่าการจอง 
ช่าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 10 วัน 

หากมกีารยกเลิกขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จา่ยตามที่เกิดข้ึนจริง 
 

 
 
หมายเหตุ : 

ราคาส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ คิด 90% จากราคาผู้ใหญ่ 
ราคาส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ คิด 70% จากราคาผู้ใหญ่ 
อัตรานี้รวม : 
บัตรเข้าชมการแข่งขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX (ชนิดบัตร BAYGRAND STAND ระบุท่ีนั่ง  ท่านละ 1 ใบ) 
ตั๋วเคร่ืองบิน ไป/กลบั กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ + ภาษีสนามบิน พร้อมน้ าหนักกระเป๋า ตามทีท่่านเลอืก 
โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว พักห้องละ 2/3 ท่าน x 2 คืน รวมอาหารเชา้ 
รถรับส่ง สนามบินชางกี – โรงแรม // โรงแรม – สนามบิน แบบสว่นตวั นั่งได้ไม่เกนิ 6 ทา่น / คัน พร้อมสมัภาระ  

อัตรานี้ไม่รวม : 

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 
ค่าอาหารเครื่องดื่มสั่งพเิศษ,มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทางพร้อมช าระเงินภายใน 3 วันหลังการจอง มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 

หมายเหตุ  
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจบ็ปว่ย การถูกท าร้าย การสญู
หาย ความล่าช้าหรือจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 
หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ 
ที่ท่านได้ช าระ ไว้แล้ว ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน
ให้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการน้ันๆ 

มัคคเุทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่น้ัน 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 
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