
 

 

รหัสทัวร SUP1901048   
ทัวร สิงคโปร SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 
3 วัน 2 คืน (TR) 
ชม THE JEWEL CHANGI ชม GARDEN BY THE BAY ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
ชมโชวน้ําพุริมอาว Marina Wonderful Light ตึกมารนีา เบย แซนด เมอรไลออน ขอพรเจา
แมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด   
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – น้ําพุแหงความมั่งค่ัง - GARDEN BY THE BAY - มารี
นา เบย แซนด         (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน4 
เคานเตอร L ประตู6 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

08.40 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินท่ี TR609 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ัน

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง 
ระดับ 5 ดาว 

บาย นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ช้ินใหม หมูตึกซันเทค สรางข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป 

 

 
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานา
พันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�า
เช่ือมตอกับ Super tree  คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน



 

 

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟต
สําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 
บาท)  

 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู

ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอยในป 1966 
กอต้ังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาป 

 
จากน้ันอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮ
ไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือ
วาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. 
และจัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม 
มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มรีานอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีต้ังอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จดัวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนัน
ทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี
โตะพนันมากกวา 600 โตะ มตูีพนันหยอดเหรียญมากกวา 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 เสียงและน้ํา ที่ใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการ
แสดงที่มีชื่อวา Wonder Full Light การแสดงน้ี จัดขึ้นที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina 
 
 
 

 
 
      จากน้ันเขาสูท่ีพัก Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรือ
เทียบเทา 3 ดาว++ 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ 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/-/-)  
***ไมมรีถและไกดบริการ*** 
**อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย รับแผนท่ีและสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร** 
             ********************************************************** 
 
สําหรับ Option B  (B/-/-)  
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + ชมแสงสียาน Clarke Quay  
***มีรถและไกดบริการ*** 

รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็น
โตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยูนิ
เวอรแซลแลว) 



 

 

***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมงเทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไม
สามารถคืนเงินได ในทกุกรณี*** 

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

 
 

 
 

 
ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวท่ีๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ท่ีโลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กบัเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ท่ีสุด ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดบัความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีร่ียชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกบัเคร่ืองเลนเขยาขวัญท่ีมีความเรว็สูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมดื  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ 
คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด 
!! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เม
ลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  



 

 

 โซนฮอลลีวูด พบกบัโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ท่ี
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครัง้แรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึง่คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากท่ีน้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมมุ ลดความหฤหรรษมาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมมุโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนท่ีสุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหให
คุณไดเคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!พลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
เปดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร 
SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต่ํา
กวา 12ป 29 SGD))      
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 
สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปาก
แมน้ําสิงคโปร มปีระวติัยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะท่ีเปนทา
เทียบเรือเกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยงัเต็มไปดวยสีสันของ
ความหลากหลายทั้งผูคนท่ีผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูก
ปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับ

นักทองเที่ยวท้ังกลางวันและกลางคืน  
(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุต่ํากวา 12ป 15 SGD) 

      จากน้ันเขาสูท่ีพัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือ
เทียบเทา 3 ดาว++ 
(บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 
วันที่สาม ซิต้ีทัวร เมอไลออน - Duty Free Shop – วัดพระเข้ียวแกว ยานไชนาทาวน –  
                    ชอปปم�ง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ 
(B/-/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่ง
ลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภา
เกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  

ปจจุบันเปนจดุรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนราํ การแสดง
ตลก ผานชม “Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปน
ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบให
ในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
สิงคโปรเม่ือครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรก 
นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศ
สิงคโปร โดยรปูปم�นคร่ึงสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาว

มารินา มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดด
เดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริม
แมน้ําสิงคโปร 

 นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําให
ทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา 
เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เม่ือวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางท้ังหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนทีป่ระดิษฐานพระเข้ียวแกว (หามถายภาพ) 
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึ่งมศิีลปกรรมการ
ตกแตงที่สวยงาม พรอมเดินเลนชอปปم�ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 
***(อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
จากน้ันนําทานอิสระช็อปปم�งสินคาแบรนดเนม รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด  
 

พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยูใจกลางทาอากาศยานชางง ี
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการ
พักผอนอยางแทจริง ซ่ึงโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบ



 

 

สถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบชื่อดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay 
Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการ
ออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ช้ัน และช้ันใตดนิ 5 ชัน้ 
สามารถเช่ือมตอไปยงัเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพร่ังพรูลง
มาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 

 
14.30 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
18.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบินท่ี 
TR616 
19.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ

ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมือ่มีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถงึ 15 

ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของ

ลูกคา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUG-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  พักเดี�ยว 

Option A  Option B  
TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

10-12 AUG  
หยุดวนัแม ่ 13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

OCT-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  พักเดี�ยว 

Option A  Option B  
TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 
4-6 OCT 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

 
 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

12-14 OCT 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

14,999.- 
13,999.- 

16,999.- 
15,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

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



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็ก

อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)         มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                               ราคา 3,300 บาท 
 

***ทางบริษัทมีต๋ัว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเคร่ืองเลน) 
จําหนาย (ตองมีต๋ัว ONEDAY PASS กอน) *** 

Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 

DEC-19 
TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

30 DEC-1 
JAN 

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

FEB-20 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

8-10 FEB 
วนัมาฆบชูา 12,999.- 14,999.- -3,700.- 4,500.- 

14-16 FEB 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

MAR-20 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

6-8 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

13-15 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

14-16 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

20-22 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

21-23 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

27-29 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

28-30 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซื้อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงิน

แลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผูตองการใชบัตร 

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

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท  
*** เมื่อชําระคามดัจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ *** 

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวโปรโมชั่น สายการบินจะเขมงวดเร่ืองกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ*** 

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

 
เง่ือนไขตัดกรุป 
โปรแกรมสิงคโปร (3K/FD/TR/SL) / So Shiok (TR) 
ตัดกรุปต้ังแต 15ทานขึ้นไป 
15+0  เพิ่ม 1,500 บาท จากราคาซีรีย (ไมมีหัวหนาทัวร) 
15+1  เพ่ิม 2,000 บาท จากราคาซีรีย 
20+1  เพ่ิม 1,500 บาท จากราคาซีรีย 
25+1  เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาซีรีย 
30+1  ราคาเทาซีรีย 

 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตราน้ีไมรวม   
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 2วัน ทานละ 600 บาท / 3วัน ทานละ 700 บาทตลอดทริป  
 เก็บท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิณ วนัเดินทาง(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)   
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ 
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามนิิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให

ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 
เง่ือนไขการจองทัวร  
**** ไมมกีารคืนเงินมดัจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เน่ืองจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 

 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรอืบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 



 

 

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

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวทั้งหมด 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ ปฏิวติั
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


