
 
 

          

SINGAPORE 3Days 2 Nights   
By SINGAPORE AIRLINE (SQ) 

บินหรู // นอนโรงแรม 3.5 ดาวกลางเมือง 
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 บินไฟตเชา กลับไฟทเย็น ใชเวลาเท่ียวอยางคุมคา  
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุมคาและ รวม 

อาหารเชาแบบ ABF บริการ 
 เขาชม GARDEN BY THE BAY  
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมคาบัตรแลว 
 ชมโชวน้ําพรุิมอาว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
 ชมแลนดมารคแหงใหมของสิงคโปร ตึกมารีนา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอมิ ชอปปงออรชารด   
 พิเศษ ! ลิ้มรส ขาวมันไก BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุดเต  
 รวม น้ําด่ืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – วัดเจาแมกวนอิม - นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - 

มารีนา เบย แซนด         (-/-/D) 
06.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4เคานเตอรK ประตู 5 สายการบินสิงคโปร แอรไลน 

โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
09.45 น. เหินฟาสู สิงคโปร โดย สายการบิน สิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 973  

(มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดิน

ทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรท่ีมีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจน
หลายๆทานตองท่ึง     

บาย นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเปนวัดที่มี
ชื่อเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธ์ิมาก ความเชื่ออันศักด์ิสิทธ์ิใน
องคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดนี้สรางข้ึนกอน
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพ่ือสักการะเจา
แมกวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก 
บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแม
กวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความ
ศักด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย   
นําทานแวะชม  นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมู
ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนัก



 
 

          

ธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดิน
รอบลานนํ้าพุ และไดสัมผัสนํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันแหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  อิสระใหทานได
ชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนา
อยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้
ยังมีทางเดินลอยฟาเช่ือมตอกับ Super tree  คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 
2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตมยาจีนแสนอ

รอย อาหารทองถ่ิน รานน้ีเร่ิมตนตํานานความอรอยในป 1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song 
จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาป 

 
 จากนั้นอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา เบย แซนดส ประกอบไป

ดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันท่ี 57 
ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟา
ขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟาที่มีความสูง200 ม. 
บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออา



 
 

          

หรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอด
เหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายใน
ยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ได
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือ
วา Wonder Full Light การแสดงน้ี จัดข้ึนท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเปน
ลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina 

 
      จากนั้นเขาสูท่ีพัก Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel  หรือเทียบเทา 3.5 ดาว++ 

(บริการนํ้าดื่ม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)     
     

วันท่ีสอง เลือกเท่ียวตาม Option ท่ีตองการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดบริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตร) + ชมแสงสียาน Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับ Option A  ราคาเริ่มตน 14,555 ++(B/-/-) 
“FREE & EASY” 

***ไมมีรถและไกดบริการ*** 
**อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถาม

ขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร** 
             ********************************************************** 

สําหรับ Option B  ราคาเริม่ตน 16,555 ++ (B/-/-)  
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + ชมแสงสียาน Clarke Quay  

***มีรถและไกดบริการตลอดวัน*** 
รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา 
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว) 
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 



 
 

          

***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออก
เดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวสวนสนุก)*** 
 

 
 

 
 
 

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได
พบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่
แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเคร่ืองเลนที่
ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู
ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีร่ียชื่อดังแบทเทิลสตาร 
กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรือฝายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟน
บนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย 
โซนอียิปตโบราณพบกับเคร่ืองเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง  และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่
จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา
เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผน
เส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหง
น้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับ
บรรยากาศแหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! 
แอคช่ัน!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชม
ภาพยนตร 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากนี้ยังมมีมุ ลด
ความหฤหรรษมาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟ
วอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโน

แหงแรกของประเทศสิงคโปร แหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!!!!  
***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าเปดใหมใหญ
ท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา 

3333  SSGGDD  หรือ หรือ 850850  บาท บาท / / ทานทาน  ))    
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตนํ้า สามารถ
บรรจุนํ้าเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวนํ้ากวา 100,000 ตัว 
ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  



 
 

          

 
นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปากแมนํ้าสิงคโปร มี
ประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือเกาแก ทุกวันนี้ “คลารก
คีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน 
โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน   
(ไมรวมคาลองเรือ 25 SGD หรือ 650 บาท) 

 
 
      จากนั้นเขาสูท่ีพัก Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel  หรือเทียบเทา 3.5 ดาว++ 

(บริการนํ้าดื่ม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)         
 

วันท่ีสาม ซิต้ีทัวร เมอไลออน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน –  
                    ชอปปง ORCHARD - สนามบิน – กรงุเทพฯ (B/L/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถ่ิน ซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปน
ที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม 
“Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 
เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรก นําทาน 
ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออก
ทางอาวมารินา มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร 

 นําทานช็อปปงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมาย 
อาทิ นํ้าหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา เคร่ืองประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางข้ึนเพ่ือ
เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง 
วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 
เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขก
ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอมเดินเลนชอปปง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 

 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 
จากน้ันนําทานอิสระช็อปปงรถโคชนําทานชอปปงยานถนนออรชารด  
 



 
 

          

 
 
 
 
 
 
************************************************************************* 
..........น. เจอกันท่ีจดุนัดพบ ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
17.35 น. ออกเดินทางสูสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ982 
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
19.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
************************************************************************* 
..........น. เจอกันท่ีจดุนัดพบ ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
18.45 น. ออกเดินทางสูสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ978 
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
20.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
************************************************************************* 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมหีวัหนาทัวร*** // ผูเดนิทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มหีัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของลูกคา 

 
อัตราคาบริการ 

เลือกชําระตาม OPTION ที่ทานตองการ 
 

May-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

5-7 MAY 2017 
วันฉัตรมงคล 

16,555.- 18,555.- 4,900.- 

12-14 MAY 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
19-21 MAY 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
26-28 MAY 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

Jun-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

2-4 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 

9-11 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
16-18 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
23-25 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 

30 JUN-2 JUL 14,555.- 16,555.- 4,900.- 



 
 

          

2017 

Jul-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

1-3 JUL 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 

7-9 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
8-10 JUL 2017  
วันอาสาฬหบูชา 

16,555.- 18,555.- 
4,900.- 

14-16 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
21-23 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
29-31 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

Aug-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

4-6 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

12-14 AUG 2017 
วันแม 16,555.- 18,555.- 

4,900.- 

18-20 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
25-27 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

 
 

Sep-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

1-3 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
8-10 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

15-17 SEP 2017 
(Singapore 

Grand prix 2017) 

 
16,555.- 18,555.- 

 
6,900.- 

22-24 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
29 SEP-1 OCT 

2017 
14,555.- 

16,555.- 
4,900.- 

Oct-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

6-8 OCT 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

13-15 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
20-22 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
21-23 OCT 2017  

วันปยมหาราช 
16,555.- 18,555.- 4,900.- 

27-29 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 



 
 

          

NOV-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 

ราคาผูใหญทาน
ละ 

FULLBOARD 
พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

3-5 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

10-12 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
17-19 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 
24-26 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

DEC-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 

FREEDAY 
ราคาผูใหญทานละ 

FULLBOARD พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315  

SQ978 
1845-2010 

1-3 DEC 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 

2-4 DEC 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
9-11 DEC 2017 
วันรัฐธรรมนูญ 

16,555.- 18,555.- 4,900.- 

22-24 DEC 15,555.- 17,555.- 4,900.- 
29-31 DEC 16,555.- 18,555.- 4,900.- 

 

 
   เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกบัผูใหญ 2 ทาน)         มีเตียงลด 500 บาท 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                               ราคา 5,500 บาท 
จอยแลนดหกัคาต๋ัวเครื่องบินออก     ทานละ 5,000 บาท 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย 1,500 บาทตอทาน***            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษทัฯ ไมสามารถคืนเงนิได หลังจากชําระเงินแลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท 

บางคร้ังหากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   
 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท  
*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถอืวารับทราบเง่ือนไขการจองทัวรทุกประการ *** 

พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

***ขอความกรณุาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. 
หลังจากทําการจอง เนือ่งจากเปนราคาต๋ัวโปรโมชั่น สายการบนิจะเขมงวด

เรื่องกําหนดการออกต๋ัวเร็วกวาปกต*ิ** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 



 
 

          

 
อัตรานีร้วม   
 คาตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  
 คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานีไ้มรวม   
 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร

ตามความพึงพอใจ)  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่นํ้าหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
 

เงื่อนไขการจองทัวร  

**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบรกิารทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไม

สามารถคืนเงินได เนือ่งจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

เอกสารท่ีใชในการเดินทาง   
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 



 
 

          

ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางม้ือไมเที่ยวตาม
รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เม่ือทาน
ไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม เชน การ

เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 


