
 

 

รหัสทัวร SUP1903370 
ทัวรสิงคโปร SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION 
4 วัน 3 คืน (SQ) 
JEWEL   River SAFARI    เมอไลออน   ลองเรือBOMBOAT 
ชิงชา FLYER   เขา2โดม Garden by the bay 

 

 



 

 

NEW FULL OPTION 4DAYS 
BY SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
**พักโรงแรม 4* ยาน ORCHARD ** 

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ – สิงคโปร - มารีนาเบยแซนด - GARDEN BY THE BAY 
               ( 2 dome )  – ลองเรือ BUMBOAT (-/-/D) 
06.30/09.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร K สายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.45/12.15 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดย สายการบิน เที่ยวบินที่ SQ 973 / SQ975 
13.15/15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง จากน้ันนําทานเดนิทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปน
ระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆทานตองทึ่ง  

 พิเศษ นําทาน เย่ียมชม “มารีนา เบย แซนด" รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มา
รีนา เบย แซนด ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยัง
มไีฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 
29เหรียญ) เปสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย 
พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นท่ีกวางขวางกวา 
12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการ
ตกแตงอยางสวยงาม มีตนไม
ใหญ 250 ตน และไมประดบัอีก 
650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา 
รวมถึง The Sky on 57 และ
ยังมี “มารีนา เบย แซนดส 
คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัว 
จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE 

BAY   



 

 

อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานา
พันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�า
เชื่อมตอกับ Super tree  คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟต
สําหรับ Super Tree 8 SGD)  

 

 
คํ่า   รับ ประท านอาห ารคํ่ า  ณ  ภั ตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH 

กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานนี้เริ่มตนตํานานความอรอย
ในป 1696 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป 

 
 นําทานชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้า
สิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือ
เกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้ง

รวมคาเขาชม 2 โดมแลว 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 
Flower Dome จะเปนที่จัดแสดงพรรณไม
จากเขครอนช้ืนแถบเมดิเตอรเรเนียน มี
ตนไมดัดยักษและปาลมขวดมากมายใหเรา
ไดถายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนารักๆ ใหเราดู
อีกดวย เหมาะแกการไปนั่งอานหนังสือ 
น่ังเลนชิลๆ เพราะในเรอืนกระจกจะติดแอร
ใหอากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไมและตนไมฟุ�งกระจายไปทั้งโดม 

 
Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาด
ใหญ พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขต
ป�าดิบช้ืนมากมาย ในโดมจะออกแบบเปน
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟตไปชั้นบนสดุ
แลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เปนป�า
หมอกสวยงามมาก 



 

 

ผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร 
และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน พรอมลองเรือ 
BUMBOAT ชมแสงสียานใจกลางเมืองสิงคโปร 30 นาที (รวมคาเรือแลว) 

 
นําทานเขาสูทีพั่ก Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือ

เทียบเทา 4* 
 
วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรแลว) – ชมโชว WING OF TIME  

(B/-/D) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 
 

 
 
 
 

***(อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
นําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา 
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยูนิ
เวอรแซลแลว) 
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทาง
ไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 
 
ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18
ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 
7 โซน ไดแก ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวย
ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรีย่ชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่ง



 

 

ผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาด
ฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ�าย  
 
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัว
ของเหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! 
โดยไมรูตัว  
 โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดํา
บรรพหากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไม
พอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอร
เวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชวิ ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชดุพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคช่ัน!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกบัโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้
ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!
กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 3มิติ เรื่องเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคย
ไดสัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุด 
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เปนพิพิธภัณฑ
สัตวนํ้าเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  
บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท   / 
เด็ก อายุต่ํากวา 12ป 29 SGD))    
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 



 

 

สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหกัพังของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

........ น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสูภัตตาคาร    
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร @The Good Old Day 
18.40 น. จากน้ันนําทานพบกับโชว “Wings of Time” โชวสุดอลังการใหมลาสุดจาก 

Resort World Sentosa ที่จะนําคุณเขาสูเร่ืองราวเกี่ยวกบัการผจญภัยของ 
“นก Shahbaz” และนักเดินทาง ที่สํารวจสถานที่มหัศจรรยทั่วโลก ดําเนินเร่ือง
ดวย น้ําพุ มานน้ํา ดนตรี และแสงเลเซอร ที่จะทําใหทานประทับใจไปตราบนาน
เทานาน  

นําทานเขาสูทีพั่ก Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือ
เทียบเทา 4* 

 
วันที่สาม (3)  Singapore River Safari –– Singapore Flyer -  

   - นํ้าพุแหงความม่ังคัง่ - ชอปปم�งออรชารด (B/L/-) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู Singapore River Safari ((รวมคาบัรวมคาบัตรตร))     ทุกทานไดตื่นตา
ตื่นใจไปกับ  ริเวอร ซาฟารี ที่จําลองลุมแมน้ําสําคัญตางๆ ของโลก เชน ลุมแมน้ํา
มิสซิสซิปป, ลุมแมน้ําแยงซีเกียง, ลุมแมน้ําคองโก, ลุมแมน้ําไนล, ลุมแมน้ําอเม
ซอน, ลุมแมน้ําโขง, ลุมแมน้ําเมอรเรย, และลุมแมน้ําคงคา โดยจะรวบรวมสัตว
และสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูตามลุม น้ําเหลาน้ีมาแสดง River Safari สถานที่
ทองเที่ยวนองใหมของสิงคโปรที่เปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2557 ภายใตการดูแลของ Wildlife Reserve Singapore ถือวาเปนสวนสัตว
ซาฟารีที่แรกของเอเซีย ที่มาในธีมของแมน้ําโดยการแบงแยกโซนตามลุมแมน้ําที่
สําคัญตางๆในโลกปจจุบัน โดยเร่ิมจาก โซนแมน้ํามิสสิสซิปป ที่มีพระเอกเปนตัวบี
เวอร Paddlefish และ Alligator gar ตอมาเปน โซนแมน้ําคองโก และแมน้ํา
ไนล ในทวีปแอฟริกา ปลาปกเป�าจากลุมน้ําจืด และปลา Tigerfishที่มีฟนที่แหลม
คมตอจากแมน้ําในแอฟริกา โซนแมน้ําคงคา แมน้ําศักสิทธ์ิแหงชมพูทวีป ท่ีมีจระเข 
Gharial ที่พบไดเฉพาะในเขตชมพูทวีป และแมน้ํา Murray ในออสเตรเลีย โซน
แมน้ําโขง ที่มีบอแสดงสายพันธุปลาในแมน้ําโขง แมน้ําแยงซี ในเขตประเทศจีนซึ่ง



 

 

มี แพนด าคู น ารักจากจีน  Kai Kai และ Jia Jia โซน  Amazon Flooded 
Forest ที่แสดงระบบนิเวศของป�าอเมซอนที่โดนน้ําทวมประมาณ  15 เมตร ใน
ทุกฤดูฝน ในโซนน้ีจะไดพบกับ นากแมน้ํา พะยูน ปลาไหลไฟฟ�า ปลาปรันยา 
aparaima  River safari  มีสัตวสายพันธุตางๆจัดแสดงภายในซาฟารีปาร
คแหงน้ีกวา 6000 ชนิด สําหรับการลองเรือ Amazon river quest boat 
ride ก็ถือเปนหน่ึงในไฮไลทของที่น้ี  

 
นําทานขึ้นชิงชา “Singapore Flyer” สิงคโปรฟลายเออร  (รวมคาบัตร) ถือ

วาเปนชิงชาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 165 
เมตร ซึ่งสูงกวาลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อ
มองวิวจากดานบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
สิงคโปร และบริเวณศูนยกลางการคายานมารีนา ซึ่งสามารถ
มองไปรอบๆไดทั่วทิศ 360 องศา สิงคโปรฟลายเออร ถูก

ออกแบบเปนแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกชวยปกป�องรังสี UV ได ดังน้ันผู
เยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงคโปรไดไกลสุดลูกหูลูกตาแลวยังมองเห็น
วิวที่อยูดานลางไดอีกดวย แตละแคปซูลจะมีแอรปรับอากาศทําใหรูสึกเย็นสบาย
พอเหมาะกับพื้นที่ 28 ตารางเมตร นอกจากน้ียังมีมาน่ังเล็กๆ ไวสําหรับคนที่มี
ความกลานอยใหไดเพลิดเพลินไปกับการชมวิวพรอมกับความสะดวกสบายดวยไม
ตองกังวลและการหมุนแตละรอบใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แตละแคปซูลจุคนได 
28 คน นอกจากนี้ยังมีเสียงบรรยายมุมมองทัศนียภาพตางๆ ท่ีคุณมองเห็นไดรอบ
ทิศ 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง ระดับ 5 
ดาว 
บาย นําทานแวะชม  นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of 

wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค
ซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้น
ใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่ง



 

 

นับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดิน
รอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 
จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะ
ถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ 
ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา 
และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

    ***(อิสระอาหารม้ือคํ่าที่ถนนออรชารด เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
นําทานเขาสูทีพั่ก Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือ

เทียบเทา 4* 
 

วันที่สี่ (4) วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน - CITY TOUR - THE JEWEL CHANGI  
- กรุงเทพฯ  (B/L/-)      

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth 
Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา 
วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อ
วันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญ
สิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   
ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ  
ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจา
แมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
 
จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกด
ทองถิ่น  



 

 

ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา
การเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ํา
สิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament 
House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบัน
เปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผาน
ชม “Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจาก
พระจุลจอมเกลา ร .5 ของไทย ซึ่ งไดมอบให ในป  1871 เพื่ อสรางความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้ง
แรก 
นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก
ดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนาม
ทุเรยีน  
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผัดพริก
ตนตํารับ 

 
 พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี 

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

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอรมินอลแหงน้ี 



 

 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น 
สามารถเชื่อมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรู
ลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 

 
************************************************** 
สําหรับเที่ยวบิน (SQ976)  
บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
16.00 น.  ออกเดินทางสู สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 976 
17.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************** 
สําหรับเที่ยวบิน (SQ982)  
บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
17.30 น.  ออกเดินทางสู สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 982 
18.45 น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

******************* 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟทบินขากลับ ระหวาง SQ978 และ 

SQ982 ตามที่นั่งวางของสายการบิน ** 
 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน  
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***เดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทวัร*** // ผูเดินทางถึง 15 

ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
 
 
 



 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

19-22 OCT 2019 26,999 
25,999 -7,500 8,900.- 

24-27 OCT 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

31 OCT – 3 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

NOV-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

7-10 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

14-17 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

21-24 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28 NOV – 1 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 



 

 

 

DEC-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

5-8 DEC 2019 
วันพอแหงชาต ิ 27,999 -7,500 8,900.- 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 27,999 -7,500 8,900.- 

12-15 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

19-22 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28-31 DEC 2019 
วันหยุดปใหม 28,999 -7,500 8,900.- 

29 DEC – 1 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 29,999 -7,500 8,900.- 

30 DEC – 2 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 29,999 -7,500 8,900.- 

31 DEC – 3 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 29,999 -7,500 8,900.- 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

2-5 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

9-12 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

16-19 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

23-26 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

30 JAN – 2 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 



 

 

 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

7-10 FEB 2020 
วันมาฆบูชา 26,999.- -7,500 8,900.- 

13-16 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

20-23 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

27 FEB- 1 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

5-8 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

12-15 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

19-22 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

26-29 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 



 

 

 

APR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

3-6 APR 2020 
วันฉัตรมงคล 26,999.- -7,500 8,900.- 

10-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 26,999.- -7,500 8,900.- 

11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 27,999.- -7,500 8,900.- 

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 27,999.- -7,500 8,900.- 

16-19 APR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

23-26 APR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว  พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 27,999.- -7,500 8,900.- 

7-10 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

14-17 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

21-24 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

28-31 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

 
 
 
 
 



 

 

***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   
 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                         ราคา 4,500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

*** สงวนสิทธิ์ออกเดินทางขัน้ตํ่า 15 ทาน*** (มีหัวหนาทัวร) 
PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพ่ิม 6,000 บาท จากราคาทัวรผูใหญ 
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพ่ิม 3,500 บาท จากราคาทัวรผูใหญ 

****ไมมหีัวหนาทัวร  ไกดทองถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**** 
 
เงื่อนไขตัดกรุป 

(SQ) FULL OPTION 
10+0  ทานเพ่ิม 2,000 
15+0  ทานเพ่ิม 500 
15+1  ทานเพิ่ม 1,000 
20+1  ทานราคาเทาซีรีย 



 

 

เรียนทานผูมีเกียรติรวมเดินทางทุกทาน 
1. *** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา *** 
2. หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร

หรือคณะที่สูญหายใหถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเปน

และเหมาะสม 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง มาจากภัยจลาจล ประทวง 

ความไมสงบทางการเมือง ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การลาชา การ
ยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 

5. กรุณาตรงตอเวลาทุกคร้ังที่มีการนัดหมาย 
6. กรณีออกตั๋วแลวลูกคามเีหตุทีไ่มสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตให

เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการทั้งหมดเน่ืองจากเรา
ไดชําระคาโรงแรม อาหาร และพาหนะลวงหนาไปแลว (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละ
สายการบิน) 

7. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกน จงึอาจทําใหหองพกัแบบ
หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตยีง 
(Triple Room) หองพกัอาจจะไมติดกัน  

8. กรณีทีม่กีารจัดงานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดทีพักนอกเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม แตจะคํานึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกคาจะไดรบัเปน
สําคัญ  

9. โรงแรมท่ีมลีกัษณะเปน Traditional Building  หองทีเ่ปนหองเดีย่วอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรดั และไมมอีางอาบน้ํา การออกแบบของแตละโรงแรมในแตละหองอาจมี
ลกัษณะแตกตางกัน 

10. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศรวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

11. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศสิงคโปร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

12. ในการเดินทางแตละคร้ังตองมีผูรวมเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ทางบรษิัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาบรกิารเพิ่ม หรือไมมีหัวหนาทัวรรวมเดินทาง หากผูรวมเดินทางไม
ถึง 15 ทาน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทาง
ไมถึง 10 ทาน 

13.  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน  
14. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไม

ครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทาง
บริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

15. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

16. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถ
นํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทาง
บริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลว
ทั้งหมด 

17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินตางๆตามท่ี
สายการบินอนุมัตโิดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของทาน ในกรณีไมสามารถออก
เดินทางได 

19. ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาบรกิารเพ่ิมหากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามัน 
20. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินช้ันหมูคณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว 
2. ภาษีสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางตางประเทศ 
3. คาใชจายในตางประเทศ 
3.1 คาท่ีพักตลอดการเดินทางตามท่ีระบ ุพักหองละ 2-3 ทาน                     
3.2 คาอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
3.3 คาพาหนะในระหวางนําเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบ ุ      3.4 คาเขาชมสถานที่ตางๆท่ีระบ ุ
4. มัคคุเทศกบริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรอง
แพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
ไมรวม 
1. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษ ี
2. คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางประเทศ 
4. คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม 
6. คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถทานละ 20 SGD ตลอดทริป 

(ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ) 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ

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

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1) หากทานไดชําระคามัดจําทัวรเปนที่เรียบรอยแลว แตเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหทานไมสามารถ
เดินทางได ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหแกทานได เน่ืองจากบริษัทฯไดชําระคามัดจํา
ที่น่ังของสายการบิน คาธรรมเนียมการขอวีซา (ถามี) และคาดําเนินการ คาเอกสารและ
คาใชจายตางๆ ใหกับลูกคาแลว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหทานไมสามารถเดินทางได บริษทัฯ จะ
ขอคืนคาบรกิารใหทานในอัตราดังตอไปน้ี 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน หักคามัดจํา 50% 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน   หักคามัดจํา 100% 
 ยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาบริการทั้งหมด 

2) หากทานใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถเดินทางได บริษัทฯยนิดีใหทานเปลี่ยนแปลงผู
เดินทางได แตอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม เชน คาเปลี่ยนช่ือที่น่ังของสายการบิน และคาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง แตขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด 
3) ในกรณีไมผานการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองไทยและสิงคโปร ไมวาดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 


