
 
 

 

 

 

SO SHIOK...สงิคโปร ์ 

3 วนั 2 คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY - มำรนีำ่ เบย ์แซนด ์        
(-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนำมบนิสุวรรณภูม  ิประตู 7 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้4 เคำนเ์ตอร ์L 

ประต6ู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

08.40 น. เหนิฟ้ำสู ่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR609 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ 

(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร BOON TONG KEE ขำ้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดำว 

บา่ย น ำทำ่นแวะชม  น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

 

 
 

 

จำกน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่ำ่สดุบนเกำะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นได ้

ชมการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา

อยา่งตอ่เนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงาม

ของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคำ่ขึน้ลฟิตส์ ำหรบั Super Tree 8 SGD (208 บำท)+และ 

2Domes 28 SGD (700 บำท)  

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยำจนีแสนอ

รอ่ย อำหำรทอ้งถิน่ รำ้นนีเ้ร ิม่ตน้ต ำนำนควำมอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวำ่ปี 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

จำกน ัน้อสิระทำ่นที ่“มำรนี่ำ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนด์ส 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคำ่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมำณ 600 บำท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมกำรแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ำ้ ทีใ่หญท่ีสุ่ดใน South East Asia กบักำรแสดงทีม่ชีือ่

วำ่ Wonder Full Light กำรแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่ำน Promenade หนำ้ Marina Bay Sandsเป็น

ลำนทีน่ ัง่หนัหนำ้ออกทำงอำ่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

      จำกน ัน้เขำ้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรอืเทยีบเทำ่ 3 ดำว++ 

(บรกิำรน ำ้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอำหำรเชำ้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตำม Option ทีต่อ้งกำร 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิำร) (B/-/-) 

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

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

ส ำหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิำร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถำม

ขอ้มลูกำรเดนิทำงจำกหวัหนำ้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

 

ส ำหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีำ่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิำร*** 
รถโคช้น ำท่ำนเดนิทำงสู่โลกเหนอืจนิตนำกำรไปยงัดนิแดนมหำสนุกของ เกำะเซ็นโตซ่ำ 

อำณำจกัรควำมบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคำ่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

***ไมเ่ขำ้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บำท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บำท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทำ่น ัน้ หลงัจำกวนัออก
เดนิทำงไมส่ำมำรถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอำหำรกลำงวนั+ค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเล่นเขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 

 



 
 

 

 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

***สำมำรถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้เปิดใหมใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สำมำรถซือ้ สำมำรถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นรำคำ ไดใ้นรำคำ 

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บำท / เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

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

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลำอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย  

น ำทำ่นอสิระชมแสงสยีำ่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปำกแมน่ ำ้สงิคโปร ์มี

ประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก่ ทุกวันนี้ “คลารก์

คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกันมาเยอืน 

โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื  

(ไมร่วมคำ่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12ปี 15 SGD) 

      จำกน ัน้เขำ้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทำ่ 3 ดำว++ 

(บรกิำรน ำ้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอำหำรเชำ้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่ำม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยำ่นไชนำ่ทำวน ์–  

                    ชอ้ปป้ิง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนำมบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่าน ชมเมอืงสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกด์ทอ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท ำเนยีบรฐับำล ศำลฎกีำและศำลำวำ่กำรเมอืง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่

ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ กำรแสดง

ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปร์

ในครัง้แรก น ำทำ่น ถำ่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศ

สงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนีห้นัหนำ้ออกทำงอำ่วมำรนิำ่ 

มทีศันยีภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” 

ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุ เรียน ชม ถนนอลิ

ซำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ำ้สงิคโปร ์

 น ำทำ่นช็อปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มี

สนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 

กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ย่ำนไชน่ำทำวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha 



 
 

 

 

Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนา

แหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสน

พธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้่าน

ไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นช ้

อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

***(อสิระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)*** 

จำกน ัน้น ำทำ่นอสิระช็อปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม รถโคช้
น ำทำ่นชอ้ปป้ิงยำ่นถนนออรช์ำรด์  
 

พเิศษ !! น ำทำ่นชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางง ีเกดิจากความ
ร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้

ศูนยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง

แทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยในแบบ

สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดย

ไดก้ลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดังอย่าง 

Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่

ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี้ 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาด

ใหญ ่มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็น

ชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่ม

ตอ่ไปยงัเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Votex) สงู

ราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 

14.30 น. ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงสูส่นำมบนิชำงก ี

18.00 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ Scoot Air เทีย่วบนิที ่TR616 

19.25 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

“มำกกวำ่ควำมช ำนำญ คอื กำรใหบ้รกิำรดว้ยใจ” 
 

หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำ 
หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัของสำยบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทำงไดเ้มือ่มจี ำนวน ***ผูเ้ดนิทำง 10 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทำงถงึ 15 ทำ่นขึน้ไป (มหีวัหนำ้ทวัร)์ 

กรณุำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคำ้ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
**ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 1,000 บำท** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)         มเีตยีงลด 500 บำท 
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บำท 
ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี                                               รำคำ 3,300 บำท 
 
 
 
 

FEB-20 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

8-10 FEB 
วนัมำฆบชูำ 

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.- 



 
 

 

 

***ทำงบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขำ้ควิเครือ่งเลน่) 
จ ำหนำ่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) รำคำ 1,850 บำทตอ่ทำ่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ำกดัรอบ) รำคำ 2,500 บำทตอ่ทำ่น 

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 ือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท  
*** เมือ่ช ำระคำ่มดัจ ำแลว้ถอืวำ่รบัทรำบเงือ่นไขกำรจองทวัรท์ุกประกำร *** 

พรอ้มสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ใหเ้จำ้หนำ้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 15 วนั 

 

***ขอควำมกรณุำสง่ส ำเนำพำสปอรต์และช ำระมดัจ ำภำยใน 24 ช.ม. 
หลงัจำกท ำกำรจอง เนือ่งจำกเป็นรำคำต ัว๋โปรโมช ัน่ สำยกำรบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก ำหนดกำรออกต ัว๋เร็วกวำ่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขตดักรุป๊ 

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

ตดักรุป๊ต ัง้แต ่15ทำ่นขึน้ไป 

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 ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

อตัรำนีร้วม   

 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) 
 

อตัรำนีไ้มร่วม   

 คำ่ทปิไกด+์คำ่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทำ่นละ 600 บำท / 3วนั ทำ่นละ 700 บำทตลอดทรปิ  
 เก็บทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทำง(ไมร่วมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมควำมพงึพอใจ)   
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นสำยกำรบนิในระดบัเดยีวกนั เวลำใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีำรแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง** 

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

 

เง ือ่นไขกำรจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หำกไมไ่ดร้ว่มบรกิำรทำนอำหำร หรอืคำ่ต ัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สำมำรถคนืเงนิได ้เนือ่งจำกคำ่บรกิำรทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมำจำ่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คำ่ทวัรเ์ป็นแบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตำ่งประเทศ ไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

หมำยเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


