
 

 

รหัสทัวร SUP1902019 
ทัวรสิงคโปร SUPERB SINGAPORE TWO THEME PARK 
4 วัน 3 คืน (TR) 
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาบัตร)   เลโกแลนด   ขอพรเจาแมกวนอิม 
(รวมคาบัตร One day Pass)   ชม GARDEN BY THE BAY 
ชมโชวน้ําพุริมอาว Marina Wonderful Light สุดอลังการ 
มารีนา เบย แซนด   ถายรูปคูเมอรไลออน   ชอปปم�งออรชารด   
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร        (-/-/-) 
14.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Scoot Airline โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.00 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR869 
  (ไมรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรท่ีมีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง  
(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

           จากน้ันเขาสูที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality 
Hotel หรือเทียบเทา 3  ดาว++ 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
 
วันที่สอง Legoland – ยะโฮรบารู – Marina Bay Sand           (B/-/D) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองสูยะโฮว บารู มาเลเซีย 
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณใหมระดับโลกที่ LEGO LAND    

                     สวนสนุกเลโกแลนดแหงที่ 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย (ราคารวมบัตรเขาและ
เคร่ืองเลนแลว) ไมรวมบัตรสวนน้ํา  ต้ังอยูที่อิส กันดาร รัฐยะโฮร ประเทศมาเลเซีย ทาง
ตอนใตสุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร เปนสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ดวย
เคร่ืองเลนกวา 40 ชนิด แบงเปนโซนตาง ๆ ดังน้ี  โซน The Begining คือ บริเวณ
ทางเขาสวนสนุก ประกอบดวยรานอาหาร คาเฟ� และรานขายของที่ระลึก   โซน 
Miniland ท่ีใชตัวเลโกประกอบข้ึนมาจําลอง  สถานที่สําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 
โดยโซนน้ีถือวาเปนโซนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็วาได โซน Lego Technic เคร่ืองเลน
นาต่ืนเตนหวาดเสียวดวยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแหงเวทมนตร 
และน่ังรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร 



 

 

และปรามิดแหงอียิปต โซน Imagination ที่สรางเสริมจินตนาการใหคุณหนูนอย
ทั้งหลายดวยตัวตอเลโกหลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ใหเด็ก ๆ ไดลองบังคับรถ
และเรือ เพ่ือ ใหเรียนรูู้ดวยตนเอง ถึงเวลานัดหมาย   

(อาหารเท่ียงอิสระเพ่ือความสะดวกในการเลนสวนสนุก) 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม

ยาจีนแสนอรอย อาหารทองถ่ิน รานน้ีเร่ิมตนตํานานความอรอยในป 1966 กอต้ัง
โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาป 

จากน้ันอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” 
รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและ
หองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮ
ไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยู
ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
23 SGD ประมาณ 600 บาท) เปน
สถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวน
ลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอย
ฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน 
และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี 
“มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัว
โรงแรม จัดวาเปนคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนัน
หยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนัน
หยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลาย
สามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ
แสดงที่มีช่ือวา Wonder Full Light การแสดงน้ี จัดข้ึนที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina 



 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันเขาสูที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือ
เทียบเทา 3  ดาว++  
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
 
วันที่สาม เมอรไลออน - Universal Studio Singapore(ไมรวมคาบัตร) – 

คลากคีย          (B/-/D) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตร
จากไกดทองถ่ิน ซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament 
House” ซ่ึงในอดีตเปนท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปน
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม 
“Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของ
ไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเม่ือ
คร้ังท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรกนําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาว
มารินา มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึง
โดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเปนจุด
ชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร  
(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล) 
OPTIONAL !!! หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ  
เวลาที่จองทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 
***หากซื้อเพ่ิมแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมง
เทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 
 
 
 
 

 
 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในท่ีเดียวท่ีๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีร่ียช่ือดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซ่ึงผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 



 

 

โซนอียิปตโบราณพบกับเคร่ืองเลนเขยาขวัญท่ีมีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว  
 โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดํา
บรรพหากใครลวงล้ําเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไม
พอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอร
เวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เม
ลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคช่ัน!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริต้ีที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย คร้ังแรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากท่ีน้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!   ((สามารถสามารถ
ซ้ือ ซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุ
ต่ํากวา 12ป 29 SGD))  

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง ระดับ 5 

ดาว 
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ํา
สิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะท่ีเปนทาเทียบเรือ



 

 

เกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนท่ี
ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และ
แหลงบันเทิงท่ีตอนรับนักทองเที่ยวท้ังกลางวันและกลางคืน   
(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุต่ํากวา 12ป 15 SGD) 

จากน้ันเขาสูที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือ
เทียบเทา 3  ดาว++ (บริการน้ําด่ืม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
 
วันที่ส่ี  วัดพระเข้ียวแกว ยานไชนาทาวน –  Fountain of Wealth – Garden by 

The Bay – Duty Free Shop-ถนนออรชารด- สนามบิน – กรุงเทพฯ  
             (B/L/-) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เม่ือวันท่ี 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางท้ังหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑ
และหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะ
องคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม พรอม
เดินเลนชอปปم�ง ซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรต้ังอยู
ทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมู
ตึกซันเทค สรางข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุด
ของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ 
ร่ํารวยตลอดป 

จากน้ันแหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  อิสระให
ทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree  คูที่มีความ



 

 

สูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม
รวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ Super Tree)  

 
OPTIONAL TOUR 
หากตองการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ทาน ** โปรดแจงกอนเดินทาง ** 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 
Flower Dome จะเปนท่ีจัดแสดงพรรณไม
จากเขครอนช้ืนแถบเมดิเตอรเรเนียน มีตนไม
ดัดยักษและปาลมขวดมากมายใหเราได
ถายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวนารักๆ ใหเราดูอีก
ดวย ฃเหมาะแกการไปน่ังอานหนังสือ น่ังเลน
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรให
อากาศเย็นสบาย และมีกล่ินหอมๆ ของ
ดอกไมและตนไมฟุ�งกระจายไปทั้งโดม 

 
Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ 
พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตป�าดิบ
ช้ืนมากมาย ในโดมจะออกแบบเปนทางเดิน 
โดยเราจะเดินข้ึนลิฟตไปช้ันบนสุดแลวเดินไล
ลงมาจนถึงช้ันลางที่เปนป�าหมอกสวยงาม
มาก 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทาน

เลือกซ้ือมากมาย อาทิ น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ของ
ฝากมากมาย ฯลฯ 
รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามา
วางขายตามหางสรรพสินคา ท่ีต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือ
และเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวา
เปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมช้ันดีมากมาย
ต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

19.00 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
22.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินที่ TR868 



 

 

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
*************************** 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน 
สิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 
ทานข้ึนไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของ
ลูกคา 
 
อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
JUL-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

TR869 
17.00-20.25   
TR868 
22.00-23.30 

13-16 JUL 2019 
วันหยุดอาสาฬบูชา 17,999.- -4,000.- 5,900.- 

TR869 
17.00-20.25   
TR868 
22.00-23.30 

26-29 JUL 2019 
วันเฉลิมพระชม
พรรษา ร.10 

17,999.- -4,000.- 5,900.- 

AUG-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

TR869 9-12 AUG 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.- 



 

 

17.00-20.25   
TR868 
22.00-23.30 

วันแมแหงชาติ 

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

TR869 
17.00-20.25   
TR868 
22.00-23.30  

11-14 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต 
ร.9 

17,999.- -4,000.- 5,900.- 

TR869 
17.00-20.25   
TR868 
22.00-23.30 

19-22 OCT 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.- 

 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                     ราคา 4,500 บาท 
 
**กรุปเดินทาง 9-14 ทาน เดินทางตามรายการทัวร ไมมีหัวหนาทัวร ไกดทองถ่ินดูแลคณะ
ตลอดการเดินทาง** 
**กรุปเดินทาง 15 ทานข้ึนไป เดินทางตามรายการทัวร มีหัวหนาทัวรดูแลคณะตลอดการ
เดินทาง** 
 
***ทางบริษัทมีต๋ัว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเคร่ืองเลน) 
จําหนาย (ตองมีต๋ัว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 



 

 

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงิน
แลว เน่ืองจากการซ้ือบัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express 
มีจํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูตองการใชบัตร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 
เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ5,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  



 

 

 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
เง่ือนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

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

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง   
 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก

เดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

 


