
 

 

รหัสทัวร SUP2000640 
ทัวรสิงคโปร FULL OPTION 4 วัน 3 คืน (SQ) 
มารีนาเบยแซนด - GARDEN BY THE BAY - ลองเรือ BUMBOAT  UNIVERSAL 
STUDIO - ชมโชว WING OF TIME - Singapore River Safari - Singapore Flyer – 
นํ้าพแุหงความมัง่คัง่ ชอปปم�งออรชารด - วดัพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน - CITY TOUR - THE 
JEWEL CHANGI 

 



 

 

วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร - มารนีาเบยแซนด - GARDEN BY THE BAY ( 2 
dome )  – ลองเรือ BUMBOAT (-/-/D) 

 
06.30/09.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมู ิชัน้ 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 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

จากนั้นนําทานเดนิทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรทีม่ีการจดัผังเมืองอยางเปนระเบียบ
เรียบรอยและสะอาดสะอานจน
หลายๆทานตองทึ่ง  

 พิเศษ นําทาน เย่ียมชม “มารีนา 
เบย แซนด" รีสอรทหรูใหญทีส่ดุใน
สิงคโปร มารีนา เบย แซนด 
ประกอบไปดวยหองพักและหองสูท
กวา 2,561 หอง โรงแรมยังมไีฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที ่57 
ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 29เหรียญ 725 บาท) เปสถาปตยกรรมรูปรางคลาย
เรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุด
ในโลก มีพื้นท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง
200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม มตีนไมใหญ 250 ตน และไมประดบั
อีก 650 ตน มรีานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย 
แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกบัตวั 

                จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE 
BAY   
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกบัตนไมนานาพันธุ 
และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ 
Super tree  คูที่มคีวามสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น



 

 

สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 
8 SGD)  

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมู

ตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานนี้เริม่ตนตํานานความอรอยในป 1696 
กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป 
 นําทานชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปาก
แมนํ้าสิงคโปร มีประวตัิยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่
เปนทาเทียบเรือเกาแก ทุกวันนี ้“คลารกคีย” ก็ยังเต็มไป
ดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมา
เยือน โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร 
และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนกัทองเท่ียวทั้งกลางวันและกลางคืน พรอมลองเรือ 
BUMBOAT ชมแสงสียานใจกลางเมืองสิงคโปร 30 นาท ี(รวมคาเรือแลว) 

ที่พัก          Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือเทียบเทา 4* 
 
 

รวมคาเขาชม 2 โดมแลว 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 
Flower Dome จะเปนที่จัดแสดงพรรณไม
จากเขครอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน มี
ตนไมดดัยักษและปาลมขวดมากมายใหเรา
ไดถายรปู รวมถึงมีสวนจิ๋วนารักๆ ใหเราดู
อีกดวย เหมาะแกการไปนั่งอานหนังสือ 
นั่งเลนชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร
ใหอากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไมและตนไมฟุ�งกระจายไปทั้งโดม 

 
Cloud Forest จะมีนํ้าตกจําลองขนาด
ใหญ พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขต
ป�าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเปน
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟตไปชั้นบนสุด
แลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เปนป�า
หมอกสวยงามมาก 



 

 

วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรแลว) – ชมโชว WING OF TIME  (B/-
/D) 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 
 
 

 
 
 
 

***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
นําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา 
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยนูิเวอร
แซลแลว) 
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไม
สามารถคืนเงินได ในทกุกรณี*** ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต กบัเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง
เพ่ือท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้ง
หวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาํลองจากซีรี่ยชื่อ
ดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�าย
วายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ�าย  
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญทีม่ีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมดื  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว  



 

 

 โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณ
ยังไดพบกบัการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนกุแบบชวิ ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี,้เมลแมน
และกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงนี้โซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลอง
นิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหงการ
สรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! 
แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกบัโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 3มิต ิเรื่องเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษมาท่ีกิจกรรม
เบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับทีร่อเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม
จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทาง
เฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุด 

***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 อายุ
ตํ่ากวา 12ป 29 SGD))    
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตนํ้า สามารถบรรจุนํ้าเคม็ไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สาย
พันธุ รวบรวมสัตวนํ้ากวา 100,000 ตวั ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายใน
ไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

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

Resort World Sentosa ที่จะนําคุณเขาสูเรื่องราวเกี่ยวกบัการผจญภัยของ “นก 



 

 

Shahbaz” และนักเดนิทาง ที่สํารวจสถานที่มหัศจรรยทั่วโลก ดําเนินเรื่องดวย นํ้าพุ 
มานนํ้า ดนตร ีและแสงเลเซอร ที่จะทําใหทานประทับใจไปตราบนานเทานาน  

ที่พัก             Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือเทียบเทา 4* 
 
วันที่สาม (3)  Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - นํ้าพแุหงความมั่งคัง่ 

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

นําทานเดินทางสู Singapore River Safari ((รวมคาบัตรรวมคาบัตร))     ทุกทานไดตื่นตา
ตื่นใจไปกบั  ริเวอร ซาฟารี ที่จําลองลุมแมนํ้าสําคัญตางๆ ของโลก เชน ลุมแมนํ้า
มิสซิสซิปป, ลุมแมนํ้าแยงซีเกียง, ลุมแมนํ้าคองโก, ลุมแมนํ้าไนล, ลุมแมนํ้าอเมซอน, 
ลุมแมนํ้าโขง, ลุมแมนํา้เมอรเรย, และลุมแมนํ้าคงคา โดยจะรวบรวมสัตวและ
สิ่งมีชีวติทีอ่าศัยอยูตามลุมนํ้าเหลานี้มาแสดง River Safari สถานที่ทองเท่ียวนอง
ใหมของสิงคโปรที่เปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 28 กมุภาพันธ 2557 ภายใตการ
ดูแลของ Wildlife Reserve Singapore ถือวาเปนสวนสัตวซาฟารีที่แรกของ
เอเซีย ที่มาในธีมของแมนํ้าโดยการแบงแยกโซนตามลุมแมนํ้าที่สําคัญตางๆในโลก
ปจจุบัน โดยเริม่จาก โซนแมนํ้ามิสสิสซิปป ที่มีพระเอกเปนตัวบีเวอร Paddlefish 
และ Alligator gar ตอมาเปน โซนแมนํ้าคองโก และแมนํ้าไนล ในทวีปแอฟริกา 
ปลาปกเป�าจากลุมนํ้าจดื และปลา Tigerfishที่มีฟนทีแ่หลมคมตอจากแมนํ้าใน
แอฟริกา โซนแมนํ้าคงคา แมนํ้าศักสิทธิ์แหงชมพูทวีป ที่มีจระเข Gharial ที่พบได
เฉพาะในเขตชมพูทวีป และแมนํ้า Murray ในออสเตรเลีย โซนแมนํ้าโขง ที่มีบอ
แสดงสายพันธุปลาในแมนํ้าโขง แมนํ้าแยงซี ในเขตประเทศจีนซึ่งมแีพนดาคูนารักจาก
จีน Kai Kai และ Jia Jia โซน Amazon Flooded Forest ที่แสดงระบบนิเวศ
ของป�าอเมซอนท่ีโดนนํ้าทวมประมาณ  15 เมตร ในทุกฤดูฝน ในโซนนี้จะไดพบกับ 
นากแมนํ้า พะยูน ปลาไหลไฟฟ�า ปลาปรนัยา aparaima  River safari  มีสัตว
สายพันธุตางๆจัดแสดงภายในซาฟารีปารคแหงนี้กวา 6000 ชนิด สําหรับการ
ลองเรือ Amazon river quest boat ride กถ็ือเปนหนึ่งในไฮไลทของท่ีนี้  

 



 

 

นําทานขึ้นชิงชา “Singapore Flyer” สิงคโปรฟลายเออร  (รวมคาบัตร) ถือวา
เปนชิงชาท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลก โดยมคีวามสูง 165 
เมตร ซึ่งสูงกวาลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว 
เมื่อมองวิวจากดานบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของสิงคโปร และบริเวณศูนยกลางการคายานมารีนา ซึ่ง
สามารถมองไปรอบๆไดทั่วทิศ 360 องศา สิงคโปรฟ
ลายเออร ถูกออกแบบเปนแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกชวยปกป�องรังสี UV ได 
ดังนั้นผูเยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสงิคโปรไดไกลสุดลูกหลููกตาแลวยัง
มองเห็นวิวที่อยูดานลางไดอีกดวย แตละแคปซูลจะมีแอรปรับอากาศทําใหรูสึกเย็น
สบายพอเหมาะกับพืน้ที่ 28 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีมานั่งเล็กๆ ไวสําหรับคนทีม่ี
ความกลานอยใหไดเพลิดเพลินไปกับการชมววิพรอมกับความสะดวกสบายดวยไม
ตองกังวลและการหมุนแตละรอบใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แตละแคปซูลจุคนได 
28 คน นอกจากนี้ยังมเีสียงบรรยายมมุมองทศันียภาพตางๆ ที่คุณมองเห็นไดรอบ
ทิศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 
ดาว 

บาย นําทานแวะชม  นํ้าพแุหงความมั่งคัง่ Fountain of 
wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค
ซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้น
ใหม หมูตกึซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่ง
นับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชือ่วาถาไดเดิน
รอบลานนํ้าพุ และไดสัมผัสนํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 
จากนั้นนําทานชอปปم�งยาน ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายนี้เปนแหงแรกเพราะวา
สิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรนี้เสมอ ถนน
ออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมชั้นดีมากมายตัง้อยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

***(อิสระอาหารมื้อคํา่ที่ถนนออรชารด เพือ่ความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
ที่พัก          Elizabeth / Grand Central / Orchard Rendezvous หรือเทียบเทา 4* 

 

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

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

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 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนงัสือ  
ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแม
กวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น  
ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา
การเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวรมิแมนํ้า
สิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament 
House” ซึ่งในอดตีเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจบุัน
เปนจุดรวมของศิลปะ ดนตร ีการเตนรํา การแสดงตลก ผาน
ชม “Elephant Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวัญจาก
พระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึง่ไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมือ่ครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก 
นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่ง
สิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มทีัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก
ดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนาม
ทุเรียน 



 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผัดพริกตน
ตํารับ 

 พิเศษ !! นาํทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางง ี
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport 
Group และ CapitalLand Mall Asia โดย
วางคอนเซ็ปตใหท่ีนี่เปนทั้งศูนยกลางแหงการ
บิน การชอปปم�ง และการพักผอนอยางแทจริง 
ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยใน
แบบสถาปตยกรรมสัญลักษณ 
(Architecturally Iconic) โดยไดกลุม
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบชื่อดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่
ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงนี้ 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ท้ังหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดนิ 5 ชัน้ สามารถ
เชื่อมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะอลงัการดวยนํ้าตก
ยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนํ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแอง
นํ้าวนขนาดใหญดานลาง 

 

 
สําหรับเที่ยวบิน (SQ976) 
บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
15.30 น.  ออกเดินทางสู สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 976 
17.00 น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 

************************************************** 
สําหรับเที่ยวบิน (SQ982)  
บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
17.10 น.  ออกเดินทางสู สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 982 



 

 

18.45 น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************** 

สําหรับเที่ยวบิน (SQ978)  
บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
18.35 น.  ออกเดินทางสู สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978 
20.00 น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 

******************* 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟทบินขากลับ ระหวาง SQ978 และ 
SQ982 ตามที่นั่งวางของสายการบิน ** 
 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน  
กรุปออกเดินทางไดเมือ่มีจํานวน ***เดนิทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทาน
ขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ 

พักหองคู 

จอย
แลนด 

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
////// 

SQ976 
1530-1700 

Or 
SQ982 

1710-1845 

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 

จอย
แลนด 

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
////// 

SQ976 
1530-1700 

Or 
SQ982 

1710-1845 

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 

จอย
แลนด 

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ976 

1530-1700 
Or 

SQ982 
1710-1845 

3-6 APR 2020 
วันฉัตรมงคล 

26,999.- -7,500 8,900.- 

SQ975 
1215-1545 

SQ978 
1835-2000 

10-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 

26,999.- -7,500 8,900.- 

SQ973 
0945-1315 

SQ982 
1710-1845 

11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 

27,999.- -7,500 8,900.- 

SQ975 
1215-1545 

SQ976 
1530-1700 

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 

27,999.- -7,500 8,900.- 

SQ973 
0945-1315 

SQ982 
1710-1845 

13-16 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 

26,999.- -7,500 8,900.- 

SQ973 16-19 APR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 



 

 

0945-1315 
////// 

SQ976 
1530-1700 

Or 
SQ982 

1710-1845 

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

MAY-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ 

พักหองคู 

จอย
แลนด 

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.- 

 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกบัผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป   ราคา 4,500 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

***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   

 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลอืจายกอนเดินทาง 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**** 

 
หากทานสนใจตัดกรุปหรือทํากรุปเหมา 
กรุณาติดตอผาน AGENCY 
 

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

หรือคณะที่สูญหายใหถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัรตามความจําเปนและ

เหมาะสม 



 

 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความ
ไมสงบทางการเมือง ปญหาการจราจรอุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาต ิการลาชา การยกเลิก
เท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 

5. กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย 
6. กรณีออกตั๋วแลวลูกคามีเหตุที่ไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยน

ชื่อในทุกกรณีและบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการทั้งหมดเนือ่งจากเราไดชําระคา
โรงแรม อาหาร และพาหนะลวงหนาไปแลว (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละสายการบิน) 

7. เนือ่งจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกน จึงอาจทําใหหองพกัแบบ
หองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตยีง 
(Triple Room) หองพกัอาจจะไมตดิกัน  

8. กรณทีีม่กีารจดังานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหราคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดทีพักนอกเมอืงเพ่ือใหเกดิความ
เหมาะสม แตจะคํานึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทีลู่กคาจะไดรบัเปน
สําคัญ  

9. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเปน Traditional Building  หองทีเ่ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรดั และไมมอีางอาบนํ้า การออกแบบของแตละโรงแรมในแตละหองอาจมี
ลกัษณะแตกตางกัน 

10. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศ หรอืตางประเทศรวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra 
Flight จะไมมกีารคนืเงินมัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด 

11. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศสิงคโปร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12. ในการเดินทางแตละครั้งตองมีผูรวมเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ทางบรษิัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาบรกิารเพิ่ม หรือไมมีหัวหนาทัวรรวมเดนิทาง หากผูรวมเดินทางไมถึง 
15 ทาน และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถงึ 
10 ทาน 

13.  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน  
14. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ 



 

 

อาท ิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

15. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนกัทองเท่ียวเอง 

16. ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงินได เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินตางๆตามที่สาย
การบินอนุมตัโิดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของทาน ในกรณีไมสามารถออก
เดินทางได 

19. ขอสงวนสิทธิ์เกบ็คาบรกิารเพ่ิมหากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามัน 
20. บรษิัทฯไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 
 

อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมูคณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว 
2. ภาษีสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภมูิและปลายทางตางประเทศ 
3. คาใชจายในตางประเทศ 
3.1 คาท่ีพักตลอดการเดินทางตามที่ระบ ุพกัหองละ 2-3 ทาน                     
3.2 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
3.3 คาพาหนะในระหวางนําเท่ียวทั้งหมดตามที่ระบ ุ       

3.4 คาเขาชมสถานที่ตางๆท่ีระบ ุ
4. มัคคุเทศกบริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

5. ประกันภัยอุบตัิเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรงัรอง
แพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
ไมรวม 
1. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษ ี
2. คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางประเทศ 
4. คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษ / คาซักรดี / คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีนํ้ามันทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม 
6. คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถทานละ 20 SGD ตลอดทริป 

(ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ) 
**ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1) หากทานไดชําระคามัดจําทัวรเปนที่เรียบรอยแลว แตเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหทานไมสามารถ
เดินทางได ทางบรษิัทฯ ไมสามารถคืนเงินมดัจําใหแกทานได เนื่องจากบริษัทฯไดชําระคามัดจําท่ี
นั่งของสายการบิน คาธรรมเนียมการขอวีซา (ถามี) และคาดําเนินการ คาเอกสารและคาใชจาย
ตางๆ ใหกับลกูคาแลว หากมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหทานไมสามารถเดินทางได บริษัทฯ จะขอคืน
คาบรกิารใหทานในอัตราดังตอไปนี ้

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน หักคามดัจํา 50% 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน   หักคามดัจํา 100% 
 ยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาบริการทัง้หมด 

2) หากทานใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถเดินทางได บริษัทฯยนิดีใหทานเปลี่ยนแปลงผู
เดินทางได แตอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม เชน คาเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดขึ้นจริง แตขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด 
3) ในกรณีไมผานการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองไทยและสิงคโปร ไมวาดวยเหตุผล
ใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% 



 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

  

เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

หมายเหตุ 

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

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

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไป
ในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 



 

 

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

 


