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พกัโรงแรม 4 ดาว กลางเมอืง 

  HIGHLIGHT ของรายการ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัร OCBC Skyway แลว้ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีสุ่ดแหง่การผสมผสานระหวา่ง
ธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ รวมคา่บตัรแลว้ 

 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมอา่วมารนีา่ 30 นาท  ีรวมคา่บตัรแลว้ 

 ชมโชวน์ํา้พรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 

 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโินระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต๋  

 รวม นํา้ดืม่บรกิารทุกวนัวนัละ 1 ขวด 
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 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเท ีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สงิคโปร ์- นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – 

Dinner at Song Fa - มารนี่า เบย ์แซนด ์- Hotel         (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4เคานเ์ตอร ์K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 973  

(มอีาหารและเคร ือ่งด ืม่บรกิารบนเคร ือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้นําท่านเดนิ

ทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจดัผงัเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆท่านตอ้งทึง่     

บ่าย  นําท่านแวะชม  นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ทา่มกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํา่รวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้แหลง่ท่องเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นได ้

ชมการจดัสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อย่างตอ่เนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้ัง

มทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree (รวมคา่บตัร  แลว้) คูท่ ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ําหรบัให ้

ผูท้ ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็น

ทศันยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถ ิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ

ทุกวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

 จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญ่ทีส่ดุในสงิคโปรม์ารนี่า เบย ์แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky 

Park ต ัง้อยู่ช ัน้ท ี ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 ม. 

บนสวนไดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่

หรหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารนี่า เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

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

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรบันักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ้า ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 

 

 

 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่อง ซติ ีท้วัร ์เมอไลออ้น - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  

                      ลอ่งเรอื BUMBOAT (รวมคา่บตัร) - Hotel  (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้   จากนัน้นําทา่น ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” 

ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรฐัสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การ

แสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รปูปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย 

ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืน

สงิคโปรใ์นครัง้แรก นําท่าน ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้

คร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแม่นํา้สงิคโปร ์

 

จากน ัน้รถโคช้นําท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้//ไม่

เขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบการณใ์หม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กบัเครือ่งเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหลา่วญิญาณมัมมีจ่ะ

คบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั  

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูยุ่คดกึดําบรรพ์หากใครล่วงล้ําเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรบัคณุเขา้สูป่่าทบึแห่งนี้

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกบับรรยากาศ

แห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรบัจากเหลา่เซเลบรติ ีท้ ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผสัมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้ังมมีุม ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทัว่ทกุ

มุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด
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เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศ

สงิคโปร ์!!! 

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหม่ใหญ่

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายุตํา่กวา่ 12ปี 29 SGD)   

จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจุน้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตวน้ํ์ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 
 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลําแสนอรอ่ย  

 

 

นําท่านลอ่งเรอื Bum Boat (รวมค่าบตัรแลว้) ชมแสงสเีมอืงสงิคโปรย์ามคํ่าคนืย่าน 

Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่นํา้สงิคโปร ์มปีระวตัยิาวนานมารว่ม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็น

ทา่เทยีบเรอืเกา่แก ่ทกุวนันี ้“คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่

ผลดัเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดงัสนิคา้ถกูปรบัเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทงิที่

ตอ้นรบันักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวนัและกลางคนื   

            

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัท ีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเข ีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ชอ้ปป้ิง ORCHARD -  

          THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษที ี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืก

ซือ้มากมาย อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) 

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

(หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการ

ตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 
 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

  

จากน ัน้นําท่าน อสิระช็อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  
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 พเิศษ !! นําท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางทา่อากาศยานชางง ีเกดิจากความ

ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้

ศนูยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่น

ดว้ยงานสถา ปัตยกรรม ล้ําสมั ย ในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ ์

(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่

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

RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอล

แห่งนี ้

THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนอืพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 

ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสุดของ

อาคารจะอลงัการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ํา

ไหลพรัง่พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น้ําวนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

************************************************************************* 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
17.35 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภูม ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ982 

(มอีาหารและเคร ือ่งด ืม่บรกิารบนเคร ือ่ง) 
19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
************************************************************************* 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
18.45 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภูม ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 
(มอีาหารและเคร ือ่งด ืม่บรกิารบนเคร ือ่ง) 
20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
************************************************************************* 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขากลบั 
ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 
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** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขากลบั 
ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

 

AUG-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

2-4 AUG 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

10-12 AUG 2019 

วันแม่แห่งชาต ิ
18,999.- -7,000.-  5,500.- 

16-18 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

23-25 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

30 AUG-1 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

SEP-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

6-8 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 
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or SQ982 

1730-1900 
27-29 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

4-6 OCT 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

12-14 OCT 2019 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
19,999.- -7,000.-  5,500.- 

18-20 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

19-21 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

25-27 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

NOV-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

1-3 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

8-10 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

29 NOV – 1 DEC 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

DEC-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋  
พกัเดีย่ว 
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SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

5-7 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

6-8 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

7-9 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

20-22 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

21-23 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

28-30 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม ่
19,999.- -7,000.-  5,500.- 

29-31 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม ่
19,999.- -7,000.-  5,500.- 

30 DEC – 1 JAN 2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 

21,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

30 DEC – 1 JAN 2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 

20,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 2020 

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 1,000 บาท 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 
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ทารกอายตํุ่ากวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,500 บาท 

 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเคร ือ่งเลน่) 

จําหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เคร ือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงินแลว้ 

เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจีํานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมือ่ชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรทุ์กประการ *** 

พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ท ีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรุณาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 

หลงัจากทําการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งกําหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

เง ือ่นไขตดักรุป๊ 

10+0  ท่านเพิม่ 2,000 

15+0  ท่านเพิม่ 500 

15+1  ท่านเพิม่ 1,000 

20+1  ท่านราคาเท่าซรียี ์



   
ใบอนุญาตปิระกอบธุรกจินําเทีย่วเลขที ่11/06414 

 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 30 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง  ๆตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลกูทวัร ์(ไม่รวมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์าม
ความพงึพอใจ)  

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธ ิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 



   
ใบอนุญาตปิระกอบธุรกจินําเทีย่วเลขที ่11/06414 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 

ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม

รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได ้
ชําระเงนิมัดจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุตา่งๆ 

 

 

 

ตดิตอ่สอบถามโทร 02 1481727 (ตอ่ 21-22) 

 คุณกอลฟ์ 085 378 7700 / golf@singaporefanclub.com 
    คุณน ิ090 909 0279 / ni@singaporefanclub.com 

Line ID : @singaporefanclub 
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