
 

 

รหัสทัวร SUP1901050 

ทัวรสิงคโปร 2 สวนสนุก 4 วัน 3 คืน (TR) 
ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาบัตร) 
เลโกแลนด รวมคาบัตร One day Pass   ชม THE JEWEL CHANGI 
เขาชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรแหงใหม 
ชมโชวน้ําพุริมอาว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 

ตึกมารีนา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 

ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด   

   



 

 

โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน 
ชําระที่สนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร (-/-/-) 
14.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผูโดยสารขาออก สายการ

บิน Scoot Airline โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.00 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869 
  (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 
           จากน้ันเขาสูที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality 

Hotel หรือเทียบเทา 3  ดาว++ 
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 

 
วันที่สอง Legoland – ยะโฮรบารู – Marina Bay Sand         (B/-/D) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองสูยะโฮว บารู มาเลเซีย 
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณใหมระดบัโลกที่ LEGO LAND    

                     สวนสนุกเลโกแลนดแหงที่ 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย (ราคารวมบัตรเขาและ
เครื่องเลนแลว) ไมรวมบัตรสวนนํ้า  ตั้งอยูที่อิส กันดาร รัฐยะโฮร ประเทศมาเลเซีย 
ทางตอนใตสุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร เปนสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว 
ดวยเครื่องเลนกวา 40 ชนิด แบงเปนโซนตาง ๆ ดังน้ี  โซน The Begining คือ บริเวณ
ทางเขาสวนสนุก ประกอบดวยรานอาหาร คาเฟ�  และรานขายของที่ระลึก   โซน 
Miniland ที่ใชตัวเลโกประกอบขึ้นมาจําลอง  สถานที่สําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 



 

 

โดยโซนน้ีถือวาเปนโซนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็วาได โซน Lego Technic เครื่องเลน
นาตื่นเตนหวาดเสียวดวยรถไฟเหาะ 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   

(อาหารเที่ยงอิสระเพ่ือความสะดวกในการเลนสวนสนุก) 
   
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู

ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานนี้เริ่มตนตํานานความอรอยในป 
1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป 

จากนั้ นอิ สระท านที่  “มารีน า  เบย  
แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวย
หองพั กและหองสูทกวา 2,561 หอง 
โรงแรมยังมี ไฮไลท  คื อ The Sands 
Sky Park ตั้งอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม 
(ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD ประมาณ 
600 บาท) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย 
พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. 
และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มี
ตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The 
Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 
600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และ
ไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับ



 

 

นักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับ
ก ารแ ส ด งที่ มี ช่ื อ ว า  Wonder Full Light ก ารแ ส ด งนี้  จั ด ขึ้ น ที่ ล าน 
Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหันหนาออกทางอาว 
Marina 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเขาสูที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel 
หรือเทียบเทา 3  ดาว++  

(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
 

วันที่สาม เมอรไลออน - Universal Studio Singapore(ไมรวมคาบัตร) – 
ชมแสงสียาน Clarke Quay  (B/-/D) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จาก นั้ น นํ าท าน  ชม เมื อ งสิ งค โป รแ ล ะรับ ฟ งบ รรยาย
ประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล 
ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old 
Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  
ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก 
ผ าน ชม  “Elephant Statue” รู ป ปم� น ช างสํ าริ ด เป น ของขวัญ จากพ ระ
จุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรกนําทาน 



 

 

ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโต
ครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลัง
เปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน 
ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร  

(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล) 
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ  
เวลาที่จองทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง 

 
***หากซื้อเพ่ิมแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 

ช่ัวโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 
***(อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ท่ีโลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่ เดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ท่ีสุด ข อ ง
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษยหรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว  
 โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดํา
บรรพหากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไม
พอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอร
เวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!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



 

 

บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!   ((สามารถสามารถ
ซื้อ ซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 
1,000 บาท / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 29 SGD))  

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

5 ดาว 
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปาก
แมนํ้าสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทา
เทียบเรือเกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของ
ความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูก

ปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้ง
กลางวันและกลางคืน  

(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 15 SGD) 
จากน้ันเขาสูที่พกั MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel 

หรือเทียบเทา 3  ดาว++ (บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
วันที่สี่  วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน –  Fountain of Wealth – Garden by 

The Bay – Duty Free Shop-ถนนออรชารด- THE JEWEL CHANGI - 
สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้ น เพื่ อ เป นที่ ป ระดิษฐานพระเขี้ ยวแกว  ของพระพุทธเจา  วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑ
และหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะ



 

 

องคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอม
เดินเลนชอปปم�ง ซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 

 นําทานแวะชม  นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยู
ทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมู
ตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุด
ของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ 
รํ่ารวยตลอดป 

 
จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  อิสระ
ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ Super tree  คูที่มีความ
สูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม
รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)  

OPTIONAL TOUR 
หากตองการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ทาน ** โปรดแจงกอนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 
Flower Dome จะเปนที่จัดแสดงพรรณไม
จากเขครอนช้ืนแถบเมดิเตอรเรเนียน มีตนไม
ดัดยักษและปาลมขวดมากมายใหเราได
ถายรูป รวมถงึมีสวนจิ๋วนารักๆ ใหเราดูอีก
ดวย ฃเหมาะแกการไปนั่งอานหนังสือ น่ังเลน
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรให
อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไมและตนไมฟุ�งกระจายไปทั้งโดม 

 
Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาด
ใหญ พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตป�า
ดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเปน
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟตไปชั้นบนสุด
แลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เปนป�าหมอก
สวยงามมาก 

 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําให

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

 
รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามา
วางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือ
และเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวา
เปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ตั้งอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

พิ เศษ !! นํ าท านชม THE JEWEL CHANGI 
ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี เกิดจากความ
ร ว ม มื อ ข อ ง  Changi Airport Group แ ล ะ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตให
ที่น่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และ
การพักผอนอยางแทจริง ซึ่ งโดดเดนดวยงาน
สถาปตยกรรมลํ้ าสมัยในแบบสถาปตยกรรม

สัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบชื่อ
ดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP 
(ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ  มีพื้นที่ทั้ งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อม
ตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตกยักษ 
(Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวน
ขนาดใหญดานลาง 

19.00 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี



 

 

22.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่  
TR868 
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถงึ 

15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน

ของลูกคา 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JUL-19 

Flight วันเดนิทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-
2330 

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

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-
2330 

26-29 JUL 2019 
วันเฉลิมพระชม
พรรษา ร.10 

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



 

 

AUG-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-
2330 

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

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-
2330 

11-14 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต 

ร.9 
17,999.- -4,000.- 5,900.- 

TR869 
1700-2025   

TR868 
2200-
2330 

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

 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)      มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                      ราคา 4,500 บาท 
 
**กรุปเดินทาง 9-14 ทาน เดินทางตามรายการทัวร ไมมีหัวหนาทัวร ไกดทองถิ่นดูแลคณะ
ตลอดการเดินทาง** 
**กรุปเดินทาง 15 ทานขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร มีหัวหนาทัวรดูแลคณะตลอดการ
เดินทาง** 
 



 

 

***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
จํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบตัร 

Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ5,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 

 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม   
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

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

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ

แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

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

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทกุ
กรณี 

 



 

 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง   
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก

เดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

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

 


