
 

 
ทวัรโ์คด้ BHT9191243 

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 

By Fly Scoot (TR)  

บนิเชา้กลบัเย็น -------  บนิเขา้/ออกทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 



 

 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง
ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหาร
เชา้แบบ ABF บรกิาร 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 ชมโชวน์ า้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม น า้ด ืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        

(-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4 เคานเ์ตอร ์L ประต6ู 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

08.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR609 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซันเทคซติี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ

ลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

 

 
 



 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้ม

การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิคโปร์ นอกจากนี้ยังมี

ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถ

มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและ

สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD 

(700 บาท)  

 
ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุ

วนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

            

 

จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่

57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวน

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝ่ังตรง

ขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิ

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคาร

มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 



 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กบัการแสดงที่ม ีชื่อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลาน

ทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + THE JEWEL CHANGI (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

 

ส าหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโคช้น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

***ไมเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ัว่โมงเท่าน ัน้ หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะไดพ้บ

และสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและที่

เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นทีอ่อกแบบใหม่

หรอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ข อ ง ร ถ ไ ฟ เห า ะ ร า ง คู่ ทั ้ ง

หวาดเสยีวและสูงที่สุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กา

แล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมมัมีจ่ะคบื

คลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไมพ่อ คณุยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตาย

ของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์ูนเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งนี้

โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจ าลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีสุ่ดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้งโดย 

สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบนทอ้ง

ถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์4มติ ิ

เรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาที่

กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมมุโลก

รวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของ

รสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุ

ในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่

40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายตุ า่กวา่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุ

น ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ย

ซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

 

 



 

น าทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัติ

ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก่ ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็ม

ไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับ

เป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทงิทีต่อ้นรับนักท่องเทีย่วทัง้กลางวันและ

กลางคนื  

 

 

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายตุ า่กวา่ 12ปี 15 SGD) 

      

 จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  
                    ชอ้ปป้ิง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็น

ที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก ผ่านชม 

“Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 

เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น าทา่น  

 ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออก

ทางอ่าวมารนิ่า มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย 

อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขี้ยวแก้ว 

(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 

2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา

สนพิธี   ชั ้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่

ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้

แมก่วนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึ

ตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากน ัน้น าทา่นอสิระช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม รถโคช้น า
ทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  
 



 

พเิศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความ
รว่มมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซป็ตใ์หท้ีน่ีเ่ป็นทัง้ศนูยก์ลาง

แห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงาน

สถาปัตยกรรมล ้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally 

Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 

Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 

Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี้ 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว 

ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ 

สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะ

อลังการดว้ยน ้าตกยกัษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรลูง

มาจากเพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 

14.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR616 

19.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUG-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดีย่ว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

10-12 AUG  
หยดุวนัแม ่

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

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พกัเดีย่ว 
Option A  Option B  

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

4-6 OCT 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

 
 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

12-14 OCT 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

14,999.- 

13,999.- 
16,999.- 

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

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

19-21 OCT 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,300 บาท 
 

 
 

 

DEC-19 
TR609 

0840-1210 
TR616 

1800-1925 

30 DEC-1 
JAN 

วนัหยดุปีใหม ่
14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 

FEB-20 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

8-10 FEB 
วนัมาฆบชูา 

12,999.- 14,999.- -3,700.- 4,500.- 

14-16 FEB 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

MAR-20 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

6-8 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

13-15 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

14-16 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

20-22 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

21-23 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

27-29 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

28-30 MAR 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 
 

เง ือ่นไขตดักรุป๊ 

โปรแกรมสงิคโปร ์(3K/FD/TR/SL) / So Shiok (TR) 

ตดักรุป๊ต ัง้แต ่15ทา่นขึน้ไป 

15+0  เพิม่ 1,500 บาท จากราคาซรียี ์(ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
15+1  เพิม่ 2,000 บาท จากราคาซรียี ์
20+1  เพิม่ 1,500 บาท จากราคาซรียี ์
25+1  เพิม่ 1,000 บาท จากราคาซรียี ์

30+1  ราคาเทา่ซรียี ์
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 



 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทา่นละ 600 บาท / 3วนั ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  
 เก็บทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่น
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 



 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

 
 

 


