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มัน่ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
 

(Singapore Epic 3D2N 3K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERB SINGAPORE EPIC 
By JET STAR AIRWAYS (3K) 

พกัโรงแรม 4 ดาวตรงขา้มเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL 

HIGHLIGHT ของรายการ 

- บินไฟตเ์ชา้ตรู่ กลบัไฟทค์ ํ่า ใชเ้วลาเท่ียวอยา่งคุม้ค่า  

- **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้ค่าและ รวม อาหารเชา้

แบบ ABF บริการ สามารถเดินหา้ง VIVO CITY และเขา้ออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้

ตลอดวนั http://www.bayhotelsingapore.com/ 

- เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ 

- รวมค่าบตัร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว้ 

- ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY 

- ชมแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสิโนระดบั 6 ดาว 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออ้น ขอพรเจา้แม่กวนอิม ชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด   

- พิเศษ ! ลิ้มรส ขา้วมนัไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต๋  

- รวม นํ้าด่ืมบริการทุกวนัวนัละ 1 ขวด 
 

โปรดดูราคาและไฟลท์บินท่ีตารางขายทา้ยรายการเท่านั้น!! 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แมก่วนอมิ – ยา่น Clarke Quay -  มารี
นา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิ ัน้4 เคานเ์ตอร ์E ประตู3อ าคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบนิ Jetstar โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

09.30 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K512 
13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมืองสงิคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ 
(เวลาทอ้งถ ิน่เร ็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัน้ แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นไดช้มการจัด

สวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอย
ฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คูท่ีม่ีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมุมสงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD 
(700 บาท)  

• นําทา่นแวะชม  นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซัน
เทคซติี ้ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ
ชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบ
ลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี 

• นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ีชือ่เสยีงอย่าง
มาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืว่าศกัด ิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้แม่กวนอมิ
นัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งข ึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 
1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางสาํหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทัง่เกดิสงครามโลก บรเิวณแห่งนี้ถูกระเบดิ
โจมตพีังพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี้กลับไม่ไดร้ับ
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ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ
ทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้ นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมนํ่า้
สงิคโปร ์มีประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรือ
เก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปดว้ยสีสันของความ
หลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลดัเปลีย่นกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น
รา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหลง่บันเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้
กลางวนัและกลางคนื  (ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD) 

จากน ัน้ อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไป
ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ที ่
57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

จากน ัน้ เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด
ใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวน
ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารทีห่รูหรา 
รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ัง
ตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกว่า 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 
1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลกี
และภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิ
Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่
วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น
ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 
 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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แจง้เปลีย่นการชมโชว ์

เนือ่งจากการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ Wonder Full Light ที ่มารนีา่ เบย ์แซนด ์ปิด
ปรบัปรงุ ต ัง้แต ่20 ก.พ. – สิน้เดอืนเมษายน 2560 จงึขอเปลีย่นเป็น ชมโชว ์ที ่GARDEN BY 
THE BAY   แทน OCBC Garden Rhapsody (แสง ส ีเสยีง ที ่Supertree Groove) เสยีงเพลง
เริม่ดงัข ึน้ พรอ้มแสง สทีีต่น้ไม ้เปลีย่นสสีลบัไปมา 

 
    จากน ัน้ เขา้สูท่ ีพ่กั จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั BAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
** โรงแรมอยู่ตรงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงิคโ์ปร ์ 

มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซ็นโตซา่ตลอดวัน 
 

วนัทีส่อง น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ Universal Studio (รวมคา่บตัร) – เทีย่วสวนสนกุเต็มวนั (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดนิเทา้เขา้สูห่า้ง VIVO CITY ตรงขา้มโรงแรม เพือ่น ัง่รถ EXPRESS TRAIN เขา้สูเ่กาะ 

SENTOSA  (ไมร่วมคา่รถไฟเขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่น ัน้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ นําคณะตะลยุ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนกุระดบัโลก (รวม
คา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้) 
***ไมเ่ขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนื
เงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+เย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุก)*** 
จากนัน้ ดา้นในประกอบดว้ยทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนเิวอร์

แซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบ มี
รสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม Crockford Tower  

 
1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีงัการาง

คูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  
2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลงัอยู่ในภาพยนตรเ์รือ่ง 

Madagascar  
4) Revenge of The Mummyขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแห่งมัมมี ่ 
5) Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดงั แสดงจรงิ แสง สเีสยีง จรงิ ทา่นจะ

ตืน่เตน้ประทบัใจไม่รูล้มื 
6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevardสมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแห่งความ บันเทงิของ

จักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

http://www.bayhotelsingapore.com/
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- S.E.A. Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park คอืพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีถ่กูจัดอันดบัใหเ้ป็นอค
วาเรยีมทีใ่หญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอย่างเต็มที่
กบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม 

 
 
 
 
 
 

 
***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกบั 

Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ไดใ้นราคา 33 ในราคา 33 SSGGDD  หรอื หรอื 
850 บาท / ทา่น850 บาท / ทา่น  ))    

จากนัน้ จดัอันดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ
บรรจุน้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ํากว่า 100,000 ตัว 
ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจํ้าลองความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

18.00 น. หวัหนา้ทวัรนํ์าคณะเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม (ทา่นใดยงัไม่
จใุจสามารถ กลบัโรงแรมไดเ้องตามอธัยาศยั) 

พเิศษ !!!  ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในเกาะเซ็นโตซ่าอยา่งเต็มที ่ไมว่า่จะ
ไปการเลน่คาสโิน // เดนิเลน่รมิหาด SILOSO // ชม
โชว ์CRANE DANCE ตอน 2 ทุม่ (รถไฟเทีย่วสดุทา้ย 
23.45 น.) 

จากน ัน้ เขา้สูท่ ีพ่กั จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั BAY HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว++ http://www.bayhotelsingapore.com/ 

** โรงแรมอยู่ตรงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงิคโ์ปร ์ 
มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซ็นโตซา่ตลอดวัน 

 
วนัทีส่าม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - ยา่นลติเต ิล้อนิเดยี – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  
                      ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ใน
อดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดง
ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสาํรดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้
มอบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมื่อครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือน
สงิคโปรใ์นครัง้แรก นําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้
คร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น 
“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่
เป็นจดุชมววิรมิแมนํ่า้สงิคโปร ์

จากน ัน้ นําท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)                                  
สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง            
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมด            
ราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี             
ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่าน          
ไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิ           

http://www.bayhotelsingapore.com/
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เลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปยังย่านลติเต ิล้อนิเดยี สมัผัสบรรยากาศสสีนัแห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชือ่บอก 

ใครมาย่านนี้อาจจะนกึว่ากําลังเทีย่วอยู่ในประเทศอนิเดยี ไม่ใชส่งิคโปร ์โดยมีอาคารบา้นเรือนต่างๆใน
สไตลโ์คโรเนียลถูกนํามาทาสสีดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลีย่น
ส ิง่ของตา่งๆ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ ดอกไม ้สนามแข่งมา้ ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ 
30 นาท ี

บา่ย รถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  
 
 
 
 
 
 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
......... น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K513 

20.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดอืนพฤษภาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

5-7 พฤษภาคม 17 
วนัฉตัรมงคล 15,555.- 

3,700.- 5,900.- 12-14 พฤษภาคม 17 13,999.- 

19-21 พฤษภาคม 17 13,999.- 
 

เดอืนมถิุนายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

30 มถินุายน – 2กรกฎาคม  13,999.- 3,700.- 5,900.- 
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เดอืนกรกฎาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 กรกฎาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

8-10 กรกฎาคม 17 
(วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 15,555.- 

21-23 กรกฎาคม 17 13,999.- 

28-30 กรกฎาคม 17 13,999.- 

เดอืนสงิหาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

4-6 สงิหาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

12-14 สงิหาคม 17 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 16,999.- 

18-20 สงิหาคม 17 13,999.- 

25-27 สงิหาคม 17 13,999.- 

เดอืนกนัยายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

22-24 กนัยายน 17 13,999.- 
3,700.- 5,900.- 

29กนัยายน –1ตลุาคม  13,999.- 

เดอืนตลุาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

6-8 ตลุาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

13-15 ตลุาคม 17 14,555.- 

14-16 ตลุาคม 17 14,555.- 

20-22 ตลุาคม 17 14,999.- 

21-23 ตลุาคม 17 
วนัปิยะ 15,999.- 

28-30 ตลุาคม 17 13,999.- 

 
เดอืนพฤศจกิายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

3-5 พฤศจกิายน 17 13,999.- 3,700.- 5,900.- 
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เดอืนธนัวาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 ธนัวาคม 17 

14,999.- 3,700.- 5,900.- 

2-4 ธนัวาคม 17 

3-5 ธนัวาคม 17 

15-17 ธนัวาคม 17 

16-18 ธนัวาคม 17 

เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตํุา่กวา่ 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 
***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จําหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 

เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาล มดัจาํท่านละ 7,000 บาท 

*** เม่ือชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ต / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

***ขอความกรุณาส่งสาํเนาพาสปอร์ตและชาํระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทาํการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ 

สายการบินจะเขม้งวดเร่ืองกาํหนดการออกตัว๋เร็วกวา่ปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) สายการบนิ JETSTAR 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

- ค่าทิปไกด ์+ คา่ทิปคนขบัรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริป  (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพงึพอใจ)  
- ค่ารถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเขา้เท่านั้น 
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- ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
- ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่นํ้ าหนกัเกิน 20 กก.  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณ ี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณ ีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้

เน ือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 

- กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามดัจําท่านละ 5,000.- บาท 

- ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

- ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวนิีว อนิเต อร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

   ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

- กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรูด 

ทางบริษทัเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชําระเงนิผ่านการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชําระเงนิของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ 
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ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 
 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน

ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
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Attn : คุณ       Fax :  02 – 231 – 3399. 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั        ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสัตวปี์ก         ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ      ผูจ้อง 

    

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


	วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)
	จากนั้น เข้าสู่ที่พัก จากนั้นเข้าสู่ที่พัก BAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
	วันที่สอง นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน (B/-/-)

	จากนั้น เข้าสู่ที่พัก จากนั้นเข้าสู่ที่พัก BAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++ http://www.bayhotelsingapore.com/
	วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –
	ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)


