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บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย 

ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option 
4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101) 

HIGHLIGHT ของรายการ 
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม 
อาหารเช้าแบบ ABF บริการ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่าง
ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ 

 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนเิวอร์แซล สตดูิโอ 

 ชมโชว์น ้าพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
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 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   
 พิเศษ ! ลิ มรส ข้าวมันไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋  

 เลือกซื อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีดีท่ีสุดในโลก  

 รวม น ้าด่ืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 
 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้าย
รายการเท่านั น 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 

13.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

16.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ SL104 

20.05 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

           จากนั นเข้าสู่ทีพ่กั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บรกิารน ้าดืม่ / WIFI ที่ห้องพกัและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

วันสอง CITY TOUR – น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – 
Orchard –THE JEWEL CHANGI (B/L/D) 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00    จากนั นน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบ

ด้วย ท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า 

“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุด

รวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ัน

ช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อ

สร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ใน

ครั้งแรกน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป

ป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก

ด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 

ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์  

 น้าท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความม่ังคั่ง Fountain of wealth แห่ง

เมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน 

แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่ง

นับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้

เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

 

 น้าท่านเดินทางสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho 

Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีช่ือเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว

นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบ

ความส าเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศ

สิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่ง

เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพงัพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างย่ิงที่สถานที่ประดิษฐานเจ้า

แม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ท าให้หลายคนเช่ือว่าเป็นเรื่องความ

ศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์   

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่

ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

 

 จากนั นแหลง่ทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY 

THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืน

ชมกับต้นไม้นานาพันธุ์  และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้า

เช่ือมต่อกับ Super tree   

คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์ส้าหรับ 

Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 

 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจง้กอ่นเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขครอ้นช้ืน

แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมาย

ให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะ

แก่การไปนั่งอ่านหนงัสอื นัง่เลน่ชิลๆ เพราะในเรอืนกระจกจะ

ติดแอรใ์ห้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และ

ต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม 

 

Cloud Forest จะมีน้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์

พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบช้ืนมากมาย ในโดมจะออกแบบ

เป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟต์ไปช้ันบนสดุแล้วเดินไลล่ง

มาจนถึงช้ันล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 น้าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าช้ันน าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย 

อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 จากนั นรถโค้ชน้าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที่ 

ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และ

โรงแรมช้ันดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก

มากมาย 

 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถิ่น ร้านนี เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี  ก็ 50 

กว่าปี 

 

19.00 น. พิเศษ !! น้าท่านชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ
ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่ น่ีเป็นทั้ง

ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดด

เด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ 

(Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อ

ดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ 

RSP (ออกแบบ  ION Orchard) ม าเป็ นที่ ป รึ กษ าในการออกแบบ

เทอร์มินอลแห่งน้ี 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด

ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 

ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของ

อาคารจะอลังการด้วยน้ าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ า

ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

 

           จากนั นเข้าสู่ทีพ่กั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บรกิารน ้าดืม่ / WIFI ที่ห้องพกัและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 
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วันท่ีสาม เลือกเท่ียวตาม Option ท่ีต้องการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT (B/-/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ส้าหรับ Option A  (B/-/-) 

“FREE & EASY” 

***ไมม่ีรถและไกด์บริการ*** 

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถาม

ข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์** 
             ********************************************************** 

ส้าหรับ Option B  (B/-/-)  

รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + มารีน่า เบย์ แซนด์ 

***มีรถและไกด์บริการตลอดวัน*** 
รถโค้ชน้าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักร

ความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 

***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั น หลังจากวันออก

เดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่้า เพื่อความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและ

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลง

เพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วย

ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีรี่ย์ช่ือดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น

ฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลาน

ในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวง

ห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่า

สตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 
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 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง

มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัส

เมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การ

แสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบรติี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนน

แห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชรค็ 

ซึ่งคณุไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนัก

กิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปป้ิง ร้านแบ

รนด์เนมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุของรสีอร์ท เวิลด์ เซน็โตซ่า ให้คุณให้คุณ

ได้เพลิดเพลนิกับการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ !!!ได้เพลิดเพลนิกับการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ !!!  

***สามารถเลอืกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพธิภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สดุใน

โลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื อ สามารถซื อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ ่40 

SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต่้ากว่า 12ปี 29 SGD))  

จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงคใ์ตน้้ า สามารถบรรจุ

น้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลติร รวมสตัว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซาก

ปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณข์องทะเลต่างๆ ท่ัวโลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

 จากนั นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป

ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั งอยู่ชั นที่ 57 ของ

โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์ 29 SGD ประมาณ 725 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 

57 และยังมี “มารนี่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อา่หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น

คาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ 

โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ

ไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถ

เลือกซื้อสินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonder 

Full Light การแสดงนี  จัดขึ นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออก

ทางอ่าว Marina 

 

            

 

            

 

 

 

จากนั นเข้าสูท่ี่พกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บรกิารน ้าดืม่ / WIFI ที่ห้องพกัและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 
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วันท่ีส่ี ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ (B) 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00     น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้าน

เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2 -3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)  ให้ท่านได้

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้

อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

09.20 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion เท่ียวบินท่ี SL101 

13.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

“มากกว่าความช้านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรบัขึ นของภาษนี ้ามันของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการ 
 

**สา้หรับหนังสือเดินทางตา่งชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร*์* 
 

มีนาคม 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว อิสระวันที2่ 

ไมร่วมยูนิเวอร์แซล 
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 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว อิสระวันที2่ 

ไมร่วมยูนิเวอร์แซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 

1645-2005 
SL101 

1220-1350 

03-06 เม.ย. 2563 
วันจกัร ี

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 
วันสงกรานต ์

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

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.- 
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พฤษภาคม 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว อิสระวันที2่ 

ไมร่วมยูนิเวอร์แซล 
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 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์  

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว อิสระวันที2่ 

ไมร่วมยูนิเวอร์แซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1645-2005 

SL101 

1220-1350 

04-07 มิ.ย. 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

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.- 

 
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)         มีเตียงลด 500 บาท 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่้ากว่า 2 ปี                                               ราคา 3,900 บาท 
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิน่ดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดนิทางตามรายการทัวร ์มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 
จ้าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ้ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 
เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวกอ่นเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท 

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

 
 

กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่นัง่ก่อนจองอีกครั ง) 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท 

*** เมื่อช้าระค่ามัดจ้าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส้าเนาหนา้พาสปอร์ตให้เจ้าหนา้ท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

***ขอความกรณุาส่งส้าเนาพาสปอร์ตและช้าระมัดจ้าภายใน 48 ช.ม. 
หลังจากทา้การจอง เนื่องจากเปน็ราคาตั๋วโปรโมชัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรื่องก้าหนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกติ*** 
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*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท้ากรุ๊ปเหมา 
กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 

 

อัตรานี รวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป) ชั้นประหยัด 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ระดับ 3 ดาว 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน

ระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน Option A ท่านละ 700 บาท 
ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 4วัน Option B ท่านละ 800 บาท ตลอดทริป               
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  เก็บท่ีสนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 

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

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ้าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากคา่บริการที่สิงคโปร์เปน็แบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

หมายเหตุ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรม
ตามขั้นตอน ในบางคร้ังโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่า
จะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตาม
เงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุ
กรณี  
 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


