
 

 

รหสัทวัร  SUP1904020 
ทัวรสิงคโปร เมอไลออน มารนีาเบย นอน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (3K) 
บินไฟตเชา กลับไฟทค่ํา ใชเวลาเที่ยวอยางคุมคา  
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สดุแหงการผสมผสานระหวางธรรมชาติและสถาปตยกรรม 
ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
ชมโชวน้ําพุริมอาว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
ชมแลนดมารคแหงใหมของสิงคโปร ตึกมารีนา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดบั 6 ดาว 
ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด   
พิเศษ ! ลิ้มรส ขาวมันไก BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุดเต  
รวม น้ําด่ืมบริการทกุวันวันละ 1 ขวด 

 
SUPERB SINGAPORE ENRICH!! 

By JET STAR AIRWAYS (3K) นอนโรงแรม 4 ดาว 
โปรดดรูาคาและไฟลทบินทีต่ารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร – ซิตีท้ัวร เมอไลออน - วดัเจาแมกวนอิม – น้ําพุแหง
ความม่ังคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีนา เบย แซนด         (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอมกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิูช้ัน4 เคานเตอร E ประตู3อ าคารผูโดยสาร
ขาออก สายการบิน Jetstar โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

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

ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
สะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง 

ระดับ 5 ดาว 
 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวติัศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่ง
ลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคาร
รัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  
ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม 
“Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของ
ไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อ
คร้ังที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทาง
อาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค 
ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร 
นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ช้ินใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย



 

 

ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัส
น้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป 

บาย นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดน้ีเปนวัดที่มช่ืีอเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธิ์
มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางขึ้นกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 1884 โดย
คนจีนที่อพยพมาตัง้รกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม และใช
เปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิด
สงครามโลก บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริยอยาง
ยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จาก
ระเบิดคร้ังน้ันเลย ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย   

 
 
 
    
 

  จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ 
เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแห งชาติของ Marina Bay บ ริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super 
tree  คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) 
และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู

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



 

 

จากน้ันอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮ
ไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟท 29 SGD ประมาณ 725 บาท)  
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือ
วาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ
จัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มี
ตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The 
Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออา
หรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุก
รูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะ
พนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต 
แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและ
ภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ได
มากมาย 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 จัดขึ้นที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จากน้ันเขาสูที่พัก Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  
หรือเทียบเทา 4 ดาว++ 

(บริการน้ําดื่ม / WIFI ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 



 

 

วันทีส่อง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ตองการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดบริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตร) + ชมแสงสียาน Clarke Quay (B/-/-
) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับ Option A  “FREE & EASY” 
 (B/-/-)  

***ไมมีรถและไกดบรกิาร*** 
**อิสระทองเที่ยวตามอธัยาศัย รับแผนที่และสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทวัร** 

      จากน้ันเขาสูที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรอื
เทียบเทา 3 ดาว++ 

(บริการน้ําดื่ม / WIFI ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)    
      

             ********************************************************** 
สําหรับ Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + ชมแสงสียาน Clarke Quay 
***มีรถและไกดบริการ*** 

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

***(อิสระอาหารกลางวนั+คํ่า เพ่ือความสะดวกในการ ทองเที่ยว
สวนสนุก)*** 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณ
และครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉาก
ความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต กับเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเคร่ืองเลนที่ออกแบบใหมหรือ
ดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุดของรถไฟเหาะรางคูทั้ง
หวาดเสียวและสูงที่สดุในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยช่ือ
ดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�าย
วายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกับเคร่ืองเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงล้ําเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ คุณ
ยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เมลแมน
และกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลอง
นิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศแหงการ
สรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! 
แอคช่ัน!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะ
มายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย คร้ังแรกของโลก!!กบั



 

 

ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มติิ เร่ืองเชร็ค ซึง่คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียงัมมีมุ ลดความหฤหรรษมาทีกิ่จกรรม
เบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเคร่ืองดืม่
จากทัว่ทกุมมุโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทาง
เฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สดุของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดใหคุณได
เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหงแรกของประเเพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสงิคโปรทศสงิคโปร  !!!!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภณัฑสตัว
น้ําเปดใหมใหญที่สดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  
บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท  / เด็ก 
อายุตํ่ากวา 12ป 29 SGD))      
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สาย
พันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายใน
ไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปาก
แมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทา
เทียบเรือเกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของ
ความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูก

ปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้ง
กลางวันและกลางคืน  
(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 15 SGD) 

      จากน้ันเขาสูที่พัก Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  
หรือเทียบเทา 4 ดาว++ 

(บริการน้ําดื่ม / WIFI ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 



 

 

วันทีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน –  Fort Canning 
Park  - ช็อปปم�งถนนออรชารด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-
) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําให
ทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 
ของฝากมากมาย ฯลฯ 

  นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้ น เพื่ อ เป นที่ ป ระดิษฐานพระเขี้ ยวแก ว  ของพระพุ ทธเจ า  วั ด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑ
และหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะ
องคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอมเดิน
เลนชอปปم�ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 

จาก น้ั น นํ าท านชม  สวนป� อม ป ราการ แคน นิ ง (Fort Canning Park) เป น
สวนสาธารณะขนาดใหญ  
บนเนินเขา ใจกลางตัวเมืองสิงคโปร ที่ภายในแบงออกเปนสวนตางๆที่นาสนใจทั้งทางดาน
ประวัติศาสตร, ลานแสดงดนตรี และธรรมชาติอันรมร่ืน 

บาย รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ 
ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา 

และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน 
อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 

พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู
ใจกลางทาอากาศยานชางงี เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group 
และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่น่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการ
บิน การชอปปم�ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้า
สมัยในแบบสถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุม



 

 

ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบช่ือดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่
ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนช้ันเหนือพื้นดิน 5 ช้ัน และช้ันใตดิน 5 ชั้น สามารถ
เช่ือมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวย
น้ําตกยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน 
สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 
 

......... น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
19.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513 
20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบรกิารดวยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ 

 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทวัร*** // ผูเดินทางถึง 
15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลกูคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
สําหรับหนังสือเดนิทางตางชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท** 

DEC-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

28-30 DEC 
2019 14,999.- 16,999.- -

3,700.- 4,500.- 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

10-12 JAN 
2020 11,999.- 13,999.- -

3,700.- 4,500.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

07-09 FEB 
2020 12,999.- 14,999.- -

3,700.- 4,500.- 
08-10  FEB 

2020 
วันมาฆบูชา 

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

14-16  FEB 
2020 11,999.- 13,999.- -

3,700.- 4,500.- 
21-23  FEB 

2020 11,999.- 13,999.- -
3,700.- 4,500.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอย พักเดี่ยว 



 

 

Option A Option B แลนด 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

06-08 MAR 
2020 11,999.- 13,999.- -

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

2020 11,999.- 13,999.- -
3,700.- 4,500.- 

20-22 MAR 
2020 11,999.- 13,999.- -

3,700.- 4,500.- 
27-29 MAR 

2020 11,999.- 13,999.- -
3,700.- 4,500.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

04-06 APR 
2020 
วันจักรี 

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

10-12 APR 
2020 12,999.- 14,999.- -

3,700.- 4,500.- 
11-13  APR 

2020 
วันหยุดสงกรานต 

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

12-14 APR 
2020 

วันหยุดสงกรานต 
13,999.- 15,999.- -

3,700.- 4,500.- 

13-15 APR 
2020 

วันหยุดสงกรานต 
13,999.- 15,999.- -

3,700.- 4,500.- 

17-19 APR 
2020 11,999.- 13,999.- -

3,700.- 4,500.- 
24-26 APR 

2020 11,999.- 13,999.- -
3,700.- 4,500.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 

01-03 MAY  
2020 12,999.- 14,999.- -

3,700.- 4,500.- 

02-04 MAY  12,999.- 14,999.- - 4,500.- 



 

 

 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกบัผูใหญ 2 ทาน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกบัผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                       ราคา 3,000 บาท 

 
หากทานสนใจตดักรุปหรือทํากรุปเหมา 

กรณุาตดิตอผาน AGENCY 
*พีเรียดราคาโปรโมช่ัน 11,999.-ไมสามารถตัดกรุปเหมาได * 

 
***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 

จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงนิแลว 

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

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

3K513 
1910-2035 

2020 3,700.- 

08-10 MAY  
2020 12,999.- 14,999.- -

3,700.- 4,500.- 
15-17 MAY  

2020 11,999.- 13,999.- -
3,700.- 4,500.- 

JUN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ จอย

แลนด พักเดี่ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

12-14 JUN  
2020 11,999.- 13,999.- -

3,700.- 4,500.- 



 

 

กรณีเปดกรุปใหมที่ไมมีในซรีีย (เช็คทีน่ั่งกอนจองอีกครั้ง) 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 

*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารบัทราบเงือ่นไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

 
***ขอความกรณุาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบนิจะเขมงวดเรื่องกาํหนดการออกตั๋วเรว็กวา
ปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

อัตราน้ีรวม   
  คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
  คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ทีร่ะบุไวในรายการ  
  คาทีพ่ัก 2 คืนพกัหองละ 2-3 ทาน  
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
  คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตราน้ีไมรวม   
  คาทปิไกด+คาทิปคนขบัรถ 2วัน Option A ทานละ 600 บาท 

คาทปิไกด+คาทิปคนขบัรถ 3วัน Option B ทานละ 700 บาท ตลอดทริป  
เก็บทีส่นามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 
(ไมรวมคาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจ)   

  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางทีน้ํ่าหนักเกิน 20 กก.  
  คาใชจายอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  



 

 

  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   
 

**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมกีารคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการทีส่ิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไม

เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทวัรเปนแบบเหมาจายกับบรษัิททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุก

กรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 
 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   
  หนังสือเดินทางที่มวีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก

เดินทาง 
  ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

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

  บริษัทฯไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ ปฏิวติั
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทาํราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตตุางๆ 


