
 

 

 
SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 บินไฟต์เช้า กลับไฟท์ค่่า ใช้เวลาเท่ียวอย่างคุ้มค่า  
 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้า
แบบ ABF บริการ 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY  
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 ชมโชว์น ่าพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหร+ูคาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   
 พิเศษ ! ลิ มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋  
 รวม น ่าด่ืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 



 

 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั น!! 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น ่าพุแห่งความม่ังคั่ง - GARDEN BY 
THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D) 

06.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั น4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อ าคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Jetstar โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องท่ึง  (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท่าเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีต

เป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร่า การแสดงตลก ผ่านชม 

“Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 

1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก น่า

ท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี หันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ่าสิงคโปร์ 

น่าท่านแวะชม  น ่าพุแห่งความม่ังคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน

เทคซิต้ี ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และ

ได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียง

อย่างมาก ท้ังชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักด์ิสิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักด์ิสิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิม

นั้น  มาจากคนท่ีมาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 

1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาต้ังรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลาง

ส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพัง



 

 

พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหาย

ใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ท าให้หลายคนเช่ือว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์   

 

 

 

    

 

• จากนั นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ี

ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina 

Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมี

ความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 

SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถ่ิน ร้านนี เร่ิมต้นต่านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี  ก็ 40 

กว่าปี 

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 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารท้ัง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับ
ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ 
รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งท้ังหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ่า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder 
Full Light การแสดงนี  จัดขึ นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออก
ทางอ่าว Marina 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
      จากนั นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเทา่ 3 ดาว++ 

(บริการน ่าด่ืม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ส่าหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์** 

      จากนั นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บริการน ่าด่ืม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)    

 

 

ส่าหรับ Option B → (B/-/-)  

รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay  

***มีรถและไกด์บริการ*** 

รถโค้ชน่าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก 
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุก
กรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่่า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได้พบ
และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ท่ีแรกและท่ี
เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือ
ดัดแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคู่ท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุด
ในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีรี่ย์ช่ือดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถ
เลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของ
แต่ละฝ่าย 
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวง
ห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเส่ียงตายของเหล่า
สตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูน
เรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซน
นิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศแห่งการ
สร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน!สร้างโดย สตีเว่น สปี
ลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตัวบนท้อง
ถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมท้ังชมภาพยนตร์ 4มิติ 
เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุมโลก
รวมถึงร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรี
สอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับกให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ารเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  !!!!!!  
***สามารถเลือกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ่าเปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก
กับ Marine Life Park ((สามารถซื อ สามารถซื อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / 
เด็ก อายุต่่ากว่า 12ปี 29 SGD))      
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้

เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 

800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพัง

ของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ท่ัวโลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  



 

 

 

น่าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น ่าสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี 

ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายท้ังผู้คนท่ี

ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรับ

นักท่องเท่ียวทั้งกลางวันและกลางคืน   

(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่่ากว่า 12ปี 15 SGD) 

       

จากนั นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ 

(บริการน ่าด่ืม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ ลอินเดีย -  
                      ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

• น่าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค้าช้ันน าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ 
น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

• น่าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลา
ฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท้ังหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้าน
บาท) ช้ันล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ช้ัน 4 เป็นท่ีประดิษฐาน
พระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่ง
ท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปป้ิง ซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
น าท่านเดินทางไปยังย่านลิตเต้ิลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามช่ือบอก ใคร

มาย่านนี้อาจจะนึกว่าก าลังเท่ียวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโร

เนียลถูกน ามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีซื้อขายแลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ ต้ังแต่

เส้ือผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาที   

บ่าย รถโค้ชน่าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ท่ีต้ังอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมา
ผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 
ร้านค้า และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 
และอื่นๆอีกมากมาย 

......... น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 



 

 

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513 

20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
“มากกว่าความช่านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ นของภาษีน ่ามันของสายบิน 

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ่านวน ***ผูเ้ดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ นไป (มีหัวหน้า

ทัวร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลูกค้า 

 
อัตราค่าบริการ 

ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

MAR-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์  พักเด่ียว 
Option A  Option B  

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

1-3 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

8-10 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

15-17 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

APR-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พักเด่ียว 
Option A Option B 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

06-08 APR 19วัน
จักรี 

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

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

12-14 APR 19 
วันสงกรานต์ 

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

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

13-15 APR 19วัน
สงกรานต์ 

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

3K512 14-16 APR 19 14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

วันสงกรานต์ 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

15-17 APR 19วัน
สงกรานต์ 

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

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

26-28 APR 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

29 APR – 01 
MAY 19 

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

MAY-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พักเด่ียว 
Option A Option B 

3K512 
0930-

03-05 MAY 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่่ากว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 
 

*พเีรียดราคาโปรโมชั่น 11,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

 
 
 
 
 
 
 

1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 
3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

10-12 MAY 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 
0930-
1300 
/// 

3K513 
1910-
2035 

18-20 MAY 19 13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

 

 

***ทางบริษัทมีต๋ัว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 
จ่าหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน*** 
(ต้องมีต๋ัว ONEDAY PASS ก่อน)            

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 

SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 
บาท   

 
 
กรณีตัดกรุ้ปในซีรีย์ เป็นกรุ้ปส่วนตัว 
15+0 เพิ่ม 1,500 บาท จากซีรีย์ 
15+1 เพิ่ม 2,000 บาท จากซีรีย์ 
20+1 เพิ่ม 1,500 บาท จากซีรีย์ 
25+1 เพิ่ม 1,000 บาท จากซีรีย์ 
30+1 เพิ่ม 500 บาท จากซีรีย์ 
35+1 ราคาเท่าซีรีย์ 
 

กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่นั่งก่อนจองอีกครั ง) 
 

เง่ือนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท 

*** เม่ือช่าระค่ามัดจ่าแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

***ขอความกรุณาส่งส่าเนาพาสปอร์ตและช่าระมัดจ่าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท่าการจอง เนื่องจากเป็นราคาต๋ัว
โปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก่าหนดการออกต๋ัวเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

อัตรานี รวม   

❖ ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไว้ในรายการ  



 

 

❖ ค่าท่ีพัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหว่าง

วันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี ไม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2วัน ท่านละ 600 บาท / 3วัน ท่านละ 700 บาทตลอดทริป  
❖ เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)   
❖ ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ าหนักเกิน 20 กก.  
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบนิในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์

เป็นแบบเหมาจ่าย 
 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ท้ังส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับ
ท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 



 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางท่ีมีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 
❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ
ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


