
 

  

รหัสทัวร SUP1901038 
ทัวรสิงคโปร SUPERB SINGAPORE ENRICH!! 3 วัน 2 คืน (3K) 
THE JEWEL CHANGI   ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
อาว Marina Wonderful Light   ตึกมารีนา เบย แซนด   เมอรไลออน 
ขอพรเจาแมกวนอิม   ชอปปم�งออรชารด 
 

 
 



 

  

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – ซิตี้ทัวร เมอไลออน - วัดเจาแมกวนอิม – นํ้าพุแหง

ความม่ังคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีนา เบย แซนด  (-/L/D) 
06.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิช้ัน4 เคานเตอร E ประตู3อ าคาร

ผูโดยสารขาออก สายการบนิ Jetstar โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ัน

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง 
ระดับ 5 ดาว 
จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวตัิศาสตรจากไกดทองถิ่น 
ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม 
อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ต้ังของรัฐสภา
ของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก 
ผานชม “Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา 
ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
สิงคโปรเม่ือครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก นําทาน ถายรูปคูกับ  
เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลานีหั้น
หนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร 
นําทานแวะชม  นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 



 

  

บาย นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดน้ีเปนวดัที่มีชื่อเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวา
ศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหว
ขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 
1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแม
กวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ 
จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต
ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความ
เสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้น้ันเลย ทําใหหลายคนเชื่อวาเปนเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ 
หรือปาฏิหาริย   

 
 
 
    
 
 จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  

อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกบัตนไมนานาพันธุ และ 
เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ 
Super tree  คูที่มคีวามสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสาํหรับ Super Tree 8 SGD 
(208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

คํ่า   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู
ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอยในป 
1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป 
จากน้ันอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารี
นา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยัง



 

  

มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคา
ขึ้นลิฟท 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือ
วาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. 
และจัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม 
มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนัน
ทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี
โตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต 
แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีก
และภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง 
ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับ
การแสดงที่มีชื่อวา Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน 
Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหันหนาออกทางอาว 
Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

      จากน้ันเขาสูที่พัก Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  
หรือเทียบเทา 4 ดาว++ 
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ตองการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดบริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตร) + THE JEWEL CHANGI (B/-/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สําหรับ Option A  “FREE & EASY” 
 (B/-/-)  
***ไมมีรถและไกดบริการ*** 
**อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร** 
      จากน้ันเขาสูที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือ
เทียบเทา 3 ดาว++ 
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)    
      
             ********************************************************** 
สําหรับ Option B  (B/-/-)  
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + THE JEWEL CHANGI 
***มีรถและไกดบริการ*** 

รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะ
เซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา
บัตรยูนิเวอรแซลแลว) 
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมงเทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทาง
ไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 
 

***(อิสระอาหารกลางวัน+คํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยวสวนสนุก)*** 



 

  

 
 
 
 
 
 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยนิูเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กบัเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเคร่ืองเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดบัความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกบัเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ 
คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด 
!! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชดุพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  



 

  

 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทฟีวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร  !!!!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตว
นํ้าเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  
บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 
29 SGD))      
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 
สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหกัพังของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
19.00 น. พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี 

เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเปนทั้ง
ศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการพักผอนอยาง
แทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมล้ําสมัยในแบบ
สถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) 
โดยไดกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบช่ือดงัอยาง 
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นท่ีทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และช้ันใตดิน 5 ชั้น 



 

  

สามารถเชื่อมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลง
มาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 

      จากน้ันเขาสูที่พัก Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  
หรือเทียบเทา 4 ดาว++ 
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         

 
วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน –  ยานลิตเติ้ลอินเดีย 
- ช็อปปم�งถนนออรชารด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําให

ทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 
ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถงั วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑ
และหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะ
องคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอม
เดินเลนชอปปم�ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
นําทานเดินทางไปยังยานลิตเต้ิลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแหงวัฒนธรรมของ
ชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมายานน้ีอาจจะนึกวากําลังเท่ียวอยูในประเทศอินเดีย 
ไมใชสิงคโปร โดยมีอาคารบานเรือนตางๆในสไตลโคโรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆให
ดูสวยงามแปลกตาในสมัยกอนเปนสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ ตั้งแต
เส้ือผา ดอกไม สนามแขงมา ใหทานไดใชเวลาถายรูปเก็บเปนความทรงจํา
ประมาณ 30 นาที   



 

  

บาย รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สนิคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ 
ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา 
และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

......... น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
19.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513 
20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน 
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 
15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลูกคา 
 
อัตราคาบริการ 
สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JUNE-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 
3K512 
09.30-13.00 
/// 
3K513 
19.10-20.35 

21-23 JUN 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

  

 

 

 

 

JULY-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 

3K512 
09.30-13.00 
/// 
3K513 
19.10-20.35 

5-7 JUL 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
13-15 JUL 19 
วันหยุดเขาพรรษา 13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

27-29 JUL 19 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 

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

AUG-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 
3K512 
09.30-13.00 
/// 
3K513 
19.10-20.35 

9-11 AUG 19 
วันแมแหงชาติ 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

10-12 AUG 19 
วันแมแหงชาติ 14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 

23-25 AUG 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

SEP-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 
3K512 
09.30-13.00 
///3K513 
19.10-20.35 

13-15 SEP 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

  

 

 
 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                       ราคา 3,000 บาท 
 
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 11,999.-ไมสามารถตัดกรุปเหมาได * 

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 

3K512 
09.30-13.00 
/// 
3K513 
19.10-20.35 

4-6 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
5-7 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
11-13 OCT 19 
วันคลายวันสวรรคต 
ร.9 

12,555.- 14,555.- -3,700.- 4,500.- 

12-14 OCT 19 
วันคลายวันสวรรคต 
ร.9 

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

18-20 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

NOV-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเดีย่ว Option A Option B 
3K512 
09.30-13.00 
/// 
3K513 
19.10-20.35 

22-24 NOV 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

  

 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคนืเงินได หลังจากชําระเงิน
แลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบรกิาร Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบตัร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 
กรณีเปดกรุปใหมที่ไมมีในซีรีย (เช็คที่นั่งกอนจองอีกครั้ง) 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 

*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเรว็กวา
ปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 

 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบไุวในรายการ  
 คาท่ีพัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  



 

  

 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี้ไมรวม   
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 2วัน ทานละ 600 บาท / 3วัน ทานละ 700 บาท

ตลอดทริป  
 เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไมรวมคาทิปหัวหนาทวัรตามความพึง

พอใจ)   
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน
ได เนื่องจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 



 

  

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบใุนรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทกุ
กรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได เพราะการชําระคา



 

  

ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


