
 

 

รหัสทัวร SUP2000623 

ทัวรสิงคโปร MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน (SL) 
THE JEWEL CHANGI  GARDEN BY THE BAY - สวนพฤกษศาสตรของชาวสิงคโปร - ยูนิ
เวอรแซล - สตูดิโอชมโชวนํ้าพุริมอาว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - ตกึมารีนา 
เบย แซนด – ถายรปูคูเมอรไลออน – ขอพรเจาแมกวนอมิ - ชอปปم�งออรชารด  - ขาวมันไก 
BOON TONG KEE - Song fa บักกุดเต - SEA.AQUARIUM  
 

 



 

 

บินเย็นๆ – กลับเชาๆ เที่ยวสบายๆ ไมเหนื่อย ชมเมืองสิงคโปร เลือกเที่ยวตาม Option 
4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101) HIGHLIGHT ของรายการ 

 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุมคาและ 
รวม อาหารเชาแบบ ABF บริการ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแหงการผสมผสานระหวางธรรมชาติและ
สถาปตยกรรม 

 เขาชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรของชาวสงิคโปร 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแซล สตดูิโอ 
 ชมโชวนํ้าพุริมอาว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
 ชมแลนดมารคแหงใหมของสิงคโปร ตึกมารีนา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 
ดาว 

 ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด   
 พิเศษ ! ลิ้มรส ขาวมนัไก BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุดเต  
 เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ดีที่สุดในโลก  
 รวม นํ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

 
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 

 
13.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ 

16.45 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ SL104 
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนํา

ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรทีม่ีการจดัผงัเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
สะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 



 

 

                จากนั้นเขาสูที่พัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเทา 
3 ดาว++ (บริการนํ้าดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 

 

วันสอง CITY TOUR – นํ้าพแุหงความมั่งคั่ง – วัดเจาแมกวนอิม - GARDEN BY THE 
BAY – Orchard –THE JEWEL CHANGI (B/L/D) 

 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

09.00  จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจาก
ไกดทองถิ่น ซึ่งลอมรอบดวย ทาํเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old 
Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของ
สิงคโปร  ปจจุบนัเปนจดุรวมของศิลปะ ดนตร ีการเตนรํา การ
แสดงตลก ผานชม “Elephant Statue” รปูปم�นชางสําริดเปน
ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 
1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเมื่อครัง้ที่พระองคเสด็จมา
เยือนสิงคโปรในครั้งแรกนําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศ
สิงคโปร โดยรปูปم�นครึง่สิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่
สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวรมิแมนํ้า
สิงคโปร  

 นําทานแวะชม  นํ้าพแุหงความมั่งคัง่ Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปร
ตั้งอยูทามกลางหมูตกึซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําใน
ภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซนัเทค สราง
ขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดิน
รอบลานนํ้าพุ และไดสัมผสันํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดนี้เปนวดัที่มีชื่อเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธิ์
มาก ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สรางขึ้นกอนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในป 1884 โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพ่ือ
สักการะเจาแมกวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับ
พบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิด
สงครามโลก บริเวณแหงนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไป
ตามๆ กัน แตปาฏิหารยิอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมแหงนี้กลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนัน้เลย ทําให
หลายคนเชื่อวาเปนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย   

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง 
ระดับ 5 ดาว 

 จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE 
BAY  อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกบัตนไม
นานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ�า
เชื่อมตอกับ Super tree   
คูที่มีความสูงเขาดวยกนั มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 
50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 
บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  
 
 
 
 
 
 



 

 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 
Flower Dome จะเปนที่จัดแสดงพรรณไม
จากเขครอนชื้นแถบเมดเิตอรเรเนียน มีตนไม
ดัดยักษและปาลมขวดมากมายใหเราได
ถายรูป รวมถงึมีสวนจิว๋นารักๆ ใหเราดูอีก
ดวย เหมาะแกการไปนัง่อานหนังสือ นั่งเลน
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรให
อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไมและตนไมฟุ�งกระจายไปทั้งโดม 

 
Cloud Forest จะมีนํ้าตกจําลองขนาดใหญ 
พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตป�าดิบชื้น
มากมาย ในโดมจะออกแบบเปนทางเดิน โดย
เราจะเดินขึ้นลิฟตไปชัน้บนสุดแลวเดินไลลง
มาจนถึงชั้นลางที่เปนป�าหมอกสวยงามมาก 

 

 นําทานช็อปปم�งสินคาปลอดภาษีที ่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสนิคาชั้นนํา
ใหทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ นํ้าหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา 
เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 จากนั้นรถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด 
จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายนี้เปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรนี้เสมอ ถนน
ออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมชั้นดีมากมายตัง้อยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอืน่ๆอีกมากมาย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู
ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานนี้
เริ่มตนตํานานความอรอยในป 1966 กอตั้ง
โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 
50 กวาป 

 



 

 

19.00 น. พิเศษ !! นาํทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางง ี
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีนี่เปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการ
พักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบสถาปตยกรรม
สัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
ชื่อดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ 
RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงนี้ 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ท้ังหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดนิ 5 ชัน้ สามารถ
เชื่อมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะอลังการดวยนํ้าตก
ยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนํ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแอง
นํ้าวนขนาดใหญดานลาง 

ทีพ่ัก             Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทียบเทา 3  ดาว++ 
(บริการนํ้าดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 

 

วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ตองการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดบริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตร) + มารนีา เบย แซนด ชมโชว 
WONDERFUL LIGHT (B/-/-) 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สําหรับ Option A  (B/-/-) 
“FREE & EASY” 
 
***ไมมีรถและไกดบริการ*** 
**อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร** 
             

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



 

 

สําหรับ Option B  (B/-/-)  
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + มารีนา เบย แซนด 
 
***มีรถและไกดบริการตลอดวัน*** 

รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะ
เซ็นโตซา อาณาจกัรความบันเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา
บัตรยูนิเวอรแซลแลว) 
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไม
สามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวัน+คํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวสวนสนุก)*** 
 

 
 

 
 
 

 
 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณ
และครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉาก
ความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ทีแ่รกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต กบัเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง
เพ่ือท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้ง
หวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาํลองจากซีรี่ยชื่อ
ดงัแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�าย
วายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ�าย 



 

 

โซนอียิปตโบราณพบกบัเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเรว็สูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมดื  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณ
ยังไดพบกบัการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดง
นําจากภาพยนตรการตนูเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี,้เมลแมนและกลอ
เลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงนี้โซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่
ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการสรางภาพยนตร
การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชดุพิเศษไลท!คาเมรา! แอคชั่น!สรางโดย 
สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกบัโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะ
มายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท 
ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มติิ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน 
นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษมาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนัก
กิน-ดืม่-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดืม่จากทั่วทุกมมุ
โลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค 
ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซน็โตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยม

ชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!ชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตว
นํ้าเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  

บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก 
อายุตํ่ากวา 12ป 29 SGD))  
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อโุมงคใตนํ้า สามารถบรรจุนํ้าเคม็ไดกวา 45 ลานลิตร รวมสตัวทะเลกวา 800 สาย
พันธุ รวบรวมสัตวนํ้ากวา 100,000 ตวั ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายใน
ไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 



 

 

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนดัหมาย  
 จากนั้นอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รสีอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา 

เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยงัมีไฮไลท 
คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที ่57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 29 
SGD ประมาณ 725 บาท)  
เปนสถาปตยกรรมรปูรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวา
เปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ
จัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม มี
ตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถงึ The 
Sky on 57 และยังม ี“มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตวัอาคารอันโออา
หรูหราฝم�งตรงขามกบัตวัโรงแรม จดัวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุก
รูปแบบ ซึ่งนกัทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ
พนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลค
แจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและ
ภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ได
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, 
Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ
แสดงที่มีชื่อวา Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหนัหนาออกทางอาว Marina 
 

            
 
            
ที่พัก          Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทียบเทา 3  ดาว++ (บริการ

นํ้าดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF) 
 
 



 

 

วันที่สี ่ไชนาทาวน – เดินทางกลับ (B) 

 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.00     นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 

Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนทีป่ระดษิฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) 
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึ่งมศีิลปกรรมการ
ตกแตงที่สวยงาม พรอมเดินเลนชอปปم�ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

09.20 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
12.20 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ 

SL101 
13.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*************************** 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมหีัวหนาทัวร*** // ผู
เดินทางถึง 15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
เพื่อประโยชนของลูกคา 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร** 
 

มีนาคม 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเด่ียว 
อิสระวันที่2 
ไมรวมยูนิ
เวอรแซล 

TOUR 
FULL 

BOARD 

SL104 
1645-
2005 
SL101 
1220-
1350 

05-08 มี.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

12-15 มี.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

19-21 มี.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

26-29 มี.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

เมษายน 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเด่ียว 
อิสระวันที่2 
ไมรวมยูนิ
เวอรแซล 

TOUR 
FULL 

BOARD 

SL104 
1645-
2005 
SL101 
1220-
1350 

03-06 เม.ย. 2563 
วันจักร ี

16,999.- 18,999.- -4,000. 5,500.- 

09-12 เม.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

10-13 เม.ย. 2563 
วันสงกรานต 

16,999.- 18,999.- -4,000. 5,500.- 

11-14 เม.ย. 2563 
วันสงกรานต 

16,999.- 18,999.- -4,000. 5,500.- 

12-15 เม.ย. 2563 16,999.- 18,999.- -4,000. 5,500.- 



 

 

วันสงกรานต 

16-19 เม.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

23-26 เม.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

30 เม.ย. -  03 พ.ค. 
63 

13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

พฤษภาคม 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเด่ียว 
อิสระวันที่2 
ไมรวมยูนิ
เวอรแซล 

TOUR 
FULL 

BOARD 

SL104 
1645-
2005 
SL101 
1220-
1350 

01-04 พ.ค. 2563 
วันแรงงาน 

16,999.- 18,999.- -4,000. 5,500.- 

07-10 พ.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

14-17 พ.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

21-24 พ.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

28-31 พ.ค. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

มิถุนายน 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเด่ียว 
อิสระวันที่2 
ไมรวมยูนิ
เวอรแซล 

TOUR 
FULL 

BOARD 

SL104 
1645-
2005 
SL101 
1220-
1350 

04-07 มิ.ย. 2563 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

สมเด็จพระราชิน ี

13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

11-14 มิ.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

18-21 มิ.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 

25-28 มิ.ย. 2563 13,999.- 15,999.- -4,000. 5,500.- 



 

 

เดก็อายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป     ราคา 3,900 บาท 
 
**กรุปเดินทาง 9-14 ทาน เดินทางตามรายการทัวร ไมมีหัวหนาทัวร ไกดทองถิ่นดูแลคณะตลอด
การเดินทาง** 
**กรุปเดินทาง 15 ทานขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร มีหัวหนาทัวรดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 
 

***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 หากตกลงซื้อบตัรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคนืเงินได หลังจากชําระเงินแลว 
เนื่องจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบรกิาร Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผูตองการใชบตัร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 

กรณีเปดกรุปใหมที่ไมมีในซีรีย (เช็คที่นั่งกอนจองอีกครั้ง) 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 

*** เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทกุประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลอืจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 48 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวา
ปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หากทานสนใจตัดกรุปหรือทํากรุปเหมา กรุณาติดตอผาน AGENCY 



 

 

อัตรานี้รวม   

 คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรงุเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) ชั้นประหยดั 
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพกัหองละ 2-3 ทาน ระดับ 3 ดาว 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี้ไมรวม   

 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 3 วัน Option A ทานละ 700 บาท 
คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 4วัน Option B ทานละ 800 บาท ตลอดทริป               
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)  เก็บที่สนามบนิดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ 
 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีนํ้าหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามนิิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร  

**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิตองเดินทางตามวันที ่ท่ีระบุบนหนาตัว๋เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณยีกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบรษิัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทกุ
กรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนกัทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 

 เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักที่ลูกคาระบุตอนจองทัวร ทางบรษิัทจะ Request ให
ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก 
แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชน 
Request สําหรับเตียง Double Bed หากหองไมพอ อาจะเปนหอง TWN ขยับเตียงให
ชิดกัน 
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเปน 2หอง โดยไมเกบ็เงิน
เพ่ิม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไป
ในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวตัิและ
อื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอบุัติเหตุ
ตางๆ 


