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3วัน 2คืน โดยสายการบิน 

SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบนิระดบัโลก 
 รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ 

 รวมค่าบัตร  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
 ชมโชวน์้้าพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ 
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 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   

 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  

 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ท้าเลดี / Free WIFI 

 พิเศษ ! ล้ิมรส ข้าวมันไก่ไหหล้าร้าน Boon Tong kee 

 พิเศษ ! ล้ิมรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa 

              

วนัแรก กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY –  

                    วัดเจ้าแม่กวนอิม - Marina Bay Sand + ชมโชว์ Wonder Full            (-/-/D) 

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

ส้าหรับสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ 

แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสัมภาระ 

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

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน้า

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

สะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง    (-/-/D) 
จากน้ันน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น  

ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็น

จุดชมวิ ว ริมแม่น ้ ำสิ งคโป ร์  ผ่านชม  อาคารรัฐสภาเก่า  “Old 

Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั งของรัฐสภำของสิงคโปร์  

ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี กำรเต้นร้ำ กำรแสดงตลก ผ่านชม 

“Elephant Statue” รูปปั้นช้ำงส้ำริดเป็นของขวัญจำกพระ

จุลจอมเกล้ำ ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้ำงควำม

สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั งที่พระองค์เสด็จมำเยือน

สิงคโปร์ในครั งแรก น้ำท่ำน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้น

คร่ึงสิงโตคร่ึงปลำนี หันหน้ำออกทำงอ่ำวมำริน่ำ มีทัศนียภำพที่สำยงำม โดยมีฉำกด้ำนหลังเป็น “โรง

ละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมคล้ำยหนำมทุเรียน น้าท่านแวะชม  น้้าพุแห่ง

ความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั งอยู่ท่ำมกลำงหมู่ตึกซันเทคซิตี  ซัน

เทค มำจำกค้ำในภำษำจีน แปลว่ำควำมส้ำเร็จชิ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้ำงขึ นโดยนักธุรกิจชำว

ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่ำถ้ำได้เดิน

รอบลำนน ้ำพุ และได้สัมผัสน ้ำจะพบโชคดีและ ร่้ำรวยตลอดปี 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood 

Cho Temple วัดนี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่ำงมำก ทั งชำวสิงคโปร์และ

นักท่องเที่ยวนับถือว่ำศักดิ์สิทธิ์มำก ควำมเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้ำ

แม่กวนอิมนั น  มำจำกคนที่มำไหว้ขอพรแล้วประสบควำมส้ำเร็จ
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นั่นเอง วัดนี สร้ำงขึ นก่อนสงครำมโลกครั งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมำตั งรกรำกอยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักกำระเจ้ำแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลำงส้ำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม 

เรื่องรำวต่ำง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครำมโลก บริเวณแห่งนี ถูกระเบิดโจมตีพังพินำศไปตำมๆ กัน 

แต่ปำฏิหำริย์อย่ำงยิ่งที่สถำนที่ประดิษฐำนเจ้ำแม่กวนอิมแห่งนี กลับไม่ได้รับควำมเสียหำยใดๆ 

จำกระเบิดครั งนั นเลย ท้ำให้หลำยคนเชื่อว่ำเป็นเรื่องควำมศักดิ์สิทธิ์ หรือปำฏิหำริย์ 

จากน้ันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

อิสระให้ท่ำนได้ชมกำรจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นำนำพันธุ์ และ เป็น

ศูนย์กลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองแห่งชำตขิอง Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ

สิงคโปร์ นอกจำกนี ยังมีทำงเดินลอยฟ้ำเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีควำมสูงเข้ำด้วยกัน มีไว้ส้ำหรับ

ให้ผู้ที่มำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุมสูงขึ น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็น

ทัศนียภำพอันงดงำมของอ่ำวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ส้าหรับ Super Tree 8 SGD+

และค่าเข้าโดมดอกไม้) 

OPTIONAL หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน  
** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จำกเขค

ร้อนชื นแถบเมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไมด้ัดยกัษ์และปำล์ม

ขวดมำกมำยให้เรำไดถ้่ำยรูป รวมถึงมีสวนจิว๋น่ำรักๆ ให้

เรำดอูีกด้วย เหมำะแก่กำรไปนั่งอ่ำนหนังสือ นั่งเล่น

ชิลๆ เพรำะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ำกำศเย็น

สบำย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้ง

กระจำยไปทั งโดม 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมีน ้ำตกจำ้ลองขนำดใหญ่ พร้อม

ด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไมใ้นเขตป่ำดิบชื นมำกมำย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทำงเดนิ โดยเรำจะเดินขึ นลิฟต์

ไปชั นบนสดุแลว้เดินไลล่งมำจนถึงชั นล่ำงทีเ่ป็นปำ่

หมอกสวยงำมมำก 

 

 

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอ

ร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านน้ีเร่ิมต้นต้านานความอร่อยในปี 1696 ก่อต้ังโดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กว่าปี 
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20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่

มีช่ือว่า Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay 

Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

 

 

 

 

 
 

 

20.20 น. – 21.00 น. อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  

มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่ำ 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ 

คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (รวมค่าขึ้นลิฟท์ )  

 

 

 

 

 

 
 

 

เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคล้ำยเรือตั งอยู่บนอำคำรทั ง 3 แซนด์ส สกำย พำร์คนี ถือว่ำเป็นสวน

ลอยฟ้ำขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื นที่กว้ำงขวำงกว่ำ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำที่มี

ควำมสูง200 ม. บนสวนได้รับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 

650 ต้น มีร้ำนอำหำรที่หรูหรำ รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส คำสิโน” 

ที่ตั งอยู่ในตัวอำคำรอันโอ่อ่ำหรูหรำฝั่งตรงข้ำมกับตัวโรงแรม จัดว่ำเป็นคำสิโนที่เต็มไปด้วยเกม

กำรพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมี

โต๊ะพนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมำกกว่ำ 1,500 ตู้ อำทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค 

บำคำร่ำ และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภำยในยังมีร้ำนค้ำปลีกและภัตตำคำรมำกมำย 

ส้ำหรับนักชอปปิ้งทั งหลำยสำมำรถเลือกซื อสินค้ำยี่ห้อดัง ๆ ได้มำกมำย อำทิ Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Boss Hotel / Grand Chancellor / หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สอง UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – Clarke Quay (รวมบัตรล่องเรือ 

BUMBOAT)       (B/-/D) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน้าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า  

              อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

 

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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***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 
ให้ท่ำนได้พบกับกำรแสดงสุดตระกำรตำและควำมสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้

พบและสัมผัสกับประสบกำรณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉำกควำมสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่

แรกและที่เดียวในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่

ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพำะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทั งหวำดเสียวและสูงทีสุ่ดในโลก ด้วยระดับควำมสงู 42.5 เมตรโดยจ้ำลองจำกซีร่ีย์ชื่อดังแบทเทิลสตำร์ 

กำแล็กติกำซ่ึงผู้เล่นสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเป็นฝ่ำยมนุษย์ หรือฝ่ำยวำยร้ำยไซลอน ก่อนลงมือฟำดฟัน

บนอำกำศอย่ำงหวำดเสียวของแต่ละฝ่ำย 

โซนอียิปต์โบรำณพบกับเคร่ืองเล่นเขย่ำขวัญที่มีควำมเร็วสูง  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวิญญำณมัมมี่

จะคืบคลำนในท่ำมกลำงควำมมืด  มำท้ำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว  

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปำร์คที่พำย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด้ำบรรพ์หำกใครล่วงล ้ำเข้ำ

เขตหวงห้ำม ไดโนเสำร์จะโผล่มำหำคุณทันที เท่ำนั นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับกำรแสดงโชว์ผำดโผน

เสี่ยงตำยของเหล่ำสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยกำรล่องเรือชมธรรมชำติไปพบกับ 4 นักแสดงน้ำจำกภำพยนตร์

กำร์ตูนเร่ืองมำดำกัสกำร์ อำทิเช่น อเล็กซ์,มำร์ตี ,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้ำสู่ป่ำทึบแห่ง

นี โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้ำลองนิวยอร์กเมืองที่

ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกำ และตื่นตำไปกับ

บรรยำกำศแห่งกำรสร้ำงภำพยนตร์กำรแสดงสเชี่ยล

เอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คำเมร่ำ! 

แอคชั่น!สร้ำงโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวูด้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และ

กำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบริตี ที่จะมำยืนปรำกฏตัว

บนท้องถนนแห่งนี  โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย ์ครั งแรกของ

โลก!!กับปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์พร้อมทั งชม

ภำพยนตร์ 4มติิ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยได้สมัผัสมำก่อน นอกจำกที่นี เทำ่นั น นอกจำกนี ยังมีมุม ลด

ควำมหฤหรรษ์มำทีก่ิจกรรมเบำๆเอำใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกบัร้ำนอำหำร บำร์ คลบัที่รอเสิร์ฟอำหำรและ

เคร่ืองดื่มจำกทัว่ทกุมุมโลกรวมถึงร้ำนช้อปปิ้ง ร้ำนแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทำงเฟสทีฟ

วอลค์ ถนนสำยที่โดดเด่นทีสุ่ดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ำ ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลินกบักำรเยี่ยมชมคำสิโนใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลินกบักำรเยี่ยมชมคำสิโน

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  

((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 33 33 SSGGDD  หรือ หรือ 850 บาท / ท่าน850 บาท / ท่าน  ))    

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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19.00-19.45  น้าท่านชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั งอยู่บริเวณปากแม่น้้าสงิคโปร ์มีประวัติยำวนำนมำร่วม 150 

ปี ในฐำนะที่เป็นท่ำเทียบเรือเกำ่แก่ ทุกวันนี  “คลำร์กคยี”์ ก็ยังเต็มไป

ด้วยสสีันของควำมหลำกหลำยทั งผู้คนที่ผลดัเปลี่ยนกันมำเยอืน โกดัง

สินค้ำถูกปรับเป็นร้ำนอำหำรหรูหรำ ผบั บำร์ และแหล่งบนัเทิงทีต่้อนรับ

นักท่องเที่ยวทั งกลำงวันและกลำงคืน รวมค่าบัตรล่องเรือ 

 ล่องเรือชมววิประเทศสิงคโปร์ยามเย็น ชมแสงสีไฟสวยงามและ

ชมวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ 2 ขา้งทาง 40 นาที 

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Boss Hotel / Grand Chancellor / หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ     (B/L/-)      

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ำง

ขึ นเพื่อเป็นที่ประดิษฐำนพระเขี ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้ำ วัดพระพุทธศำสนำแห่งนี สร้ำง สถำปัตยกรรม 

สมัยรำชวงศ์ถัง วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนำคม 2005 ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงทั งหมดรำว 62 ล้ำน

เหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 1500 ล้ำนบำท) ชั นล่ำงเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศำสนพิธี   ชั น 2 -3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั น 4 เป็นที่ประดิษฐำนพระเขี ยวแก้ว (ห้ำมถ่ำยภำพ)  ให้ท่ำนได้

สักกำระองค์เจ้ำแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมกำรตกแต่งที่สวยงำม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ช่ือดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย น้าคณะอิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด สินค้ำแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน้ำมำวำงขำยตำม

ห้ำงสรรพสินค้ำ ที่ตั งอยู่บนถนนสำยนี เป็นแห่งแรกเพรำะว่ำสิงคโปร์มีท่ำเรือและเรือสินค้ำทุกล้ำจะ ต้อง

มำผ่ำนที่ ท่ำเรือของสิงคโปร์นี เสมอ ถนนออร์ชำร์ดจัดได้ว่ำเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพรำะว่ำมี

ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนค้ำ และโรงแรมชั นดีมำกมำยตั งอยู่ เ รียงรำย  สองฝั่งถนน อำทิเช่น ห้ำง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมำกมำย 

********************************************************** 
..........น. เจอกันที่จุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

18.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

20.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การใหบ้ริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ้านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราคา่บรกิาร 
 

May-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าต๋ัว 

พักเด่ียว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

05-07 MAY  
วันฉัตรมงคล  

19,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

06-08 MAY  
วันฉัตรมงคล  

19,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

13-15 MAY 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

20-22 MAY 2016 
วันวิสาขบูชา บัส1 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

20-22 MAY 2016 
วันวิสาขบูชา บัส2 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

27-29 MAY 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

Jun-16 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

3-5 JUNE 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 
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SQ973 

0945-1315  

SQ982 
1730-1830 

10-12 JUNE 2016 15,999.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

17-19 JUNE 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

24-26 JUNE 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

Jul-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

01-03 JUL 2016 17,999.- -6,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

08-10 JUL 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

15-17 JUL 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

16-18 JUL 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

17-19 JUL 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

18-20 JUL 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

22-24 JUL 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

29-31 JUL 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 
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Aug-16 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

05-07 AUG 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

12-14 AUG 2016 
วันแม่แห่งชำต ิ

20,999.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

19-21 AUG 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

26-28 AUG 2016 17,999.- -6,000 5,900.- 

Sep-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

02-04 SEP 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

09-11 SEP 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

23-25 SEP 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

30 SEP - 02 OCT 
2016 

20,555.- -8,000 5,900.- 

Oct-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

07-09 OCT 2016 17,999.- -6,000 5,900.- 
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SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

14-16 OCT 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

15-17 OCT 2016 19,555.- -7,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

21-23 OCT 2016 19,999.- -7,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

22-24 OCT 2016 
วันหยดุปิยะมหำรำช 

20,999.- -8,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

28-30 OCT 2016 18,999.- -7,000 5,900.- 

Nov-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

04-06 OCT 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 

1845-2010 

13-15 OCT 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

18-20 OCT 2016 17,999.- -6,000 5,900.- 

SQ973 

0945-1315  
SQ978 

1845-2010 

25-27 OCT 2016 20,555.- -8,000 5,900.- 

 

 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเล่น) 

จ  าหน่าย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางครั้งหากผูใ้ชบ้ริการ Express มี
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จ  านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร 

Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มีเตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 
เงื่อนไขการจอง มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท  

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

 
 
 
 

 

หากลูกค้าต้องการพัก Marina bay sands (SQ) 

เพิ่ม 5,500 บาท/ท่าน/คืน 
 ราคาส้าหรับห้อง TWN/DBL/TRP                           

 ราคา Base on Deluxe room + ABF                                         

 ราคารวมรถรับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกเรื่องเช็คอินน์    
 ราคายังไม่รวม surcharge ช่วงเทศกาล โปรดเช็คอีกครั้ง              

 **โปรดเช็คห้องว่างก่อนท้าการจอง** 
 

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ ่

PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

****ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดท์อ้งถ่ินดูแลคณะตลอดการเดินทาง**** 
 

 

อัตรานี้รวม   

 ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน และภำษีน ้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบิน SQ 

 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำอำหำร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรำยกำร  
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 ค่ำที่พัก 2 คืน ค่ำที่พกั  // พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน  
 ค่ำน ำ้หนักกระเปำ๋เดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ำบตัรเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่ำประกันอุบตัิเหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 5 SGD/คน/วัน // ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ  
 ค่ำท้ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส้ำหรับผู้ถอืพำสปอร์ตต่ำงชำติ  
 ค่ำอำหำร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรำยกำร  
 ค่ำธรรมเนียมกระเปำ๋เดินทำงที่น ้ำหนักเกิน 20 กก.  
 ค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรำยกำร เช่น คำ่ซักรดี โทรศัพท์  คำ่มินิบำร์ ฯลฯ  
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%   

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทำงที่มวีันกำ้หนดอำยุใช้งำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันที่จะออกเดินทำง 
 ต้องมหีน้ำว่ำงอยำ่งน้อย 2 หน้ำ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงชว่งวนัหยุดหรือเทศกำลทีต่้องกำรันตี มัดจำ้กับทำงสำยกำรบนิหรือกรุ๊ปที่มกีำรกำรันตคี่ำมัด
จ้ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและ ไมอ่ำจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำง 29 – 21 วัน เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 5,000 บำท 
3. ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำง 20 – 15 วัน เก็บคำ่ใช้จ่ำยท่ำนละ 50 % ของรำคำทวัร์ 
4. ยกเลกิกำรเดินทำงน้อยกว่ำ  14  วัน เก็บค่ำใช้จำ่ยทั งหมด 
 

5. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตัว๋เท่ำนั น จึงไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำร
เดินทำงใด ๆ ทั งสิ น ถำ้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมด
หรือบำงส่วนใหก้ับทำ่น 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่บริษัทระบุ
ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคำ่บริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

 

7. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ  หำกทำ่นใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ที่ยวบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมื อ เพรำะค่ำใช้จำ่ยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯไดช้้ำระคำ่ใช้จ่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด 

 

8. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกดิสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

9. เมื่อทำ่นตกลงช้ำระเงินไม่วำ่ทั งหมดหรือบำงสว่นกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตำ่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้ำเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อำจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล 
ต่ำงๆ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำม
รำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี  
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 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื อไม่เที่ยวตำม

รำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรช้ำระค่ำทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย เมื่อท่ำน
ได้ช้ำระเงินมัดจ้ำหรือทั งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช้ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้ำระโดยตรงกับทำง
บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ 


