
      
 

          

 
 

 



      
 

          

วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore    
13.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

16.05 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินท่ี SL104 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ทา่นต้องทึง่  

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
           จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

     
 

วันที่ 2  CITY TOUR – น า้พุแห่งความม่ังค่ัง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard –
THE JEWEL CHANGI  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00    จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึง่

ล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old 

Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี การ

เต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 

ของไทย ซึง่ได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็

มาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรกน าทา่น ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดย

รูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่วมารินา่ มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น  



      
 

          

“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่

เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สิงคโปร์  

น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความม่ังค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซนั

เทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาว

ฮอ่งกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุ

และได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ป็นวัดท่ีมีช่ือเสียง

อย่างมาก ทัง้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศกัดิ์สิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัดิ์สิทธ์ิในองค์เจ้าแม่

กวนอิมนัน้  มาจากคนท่ีมาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนัน่เอง วดันีส้ร้างขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสกัการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็น

ศนูย์กลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เร่ืองราวตา่ง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถ้กูระเบิด

โจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แตป่าฏิหาริย์อย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนีก้ลบัไม่ได้รับ

ความเสียหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าให้หลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย์   

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

จากนัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้

ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้ังมี

ทางเดนิลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree   

คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ น้ 50 เมตร  บนยอด

ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้

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

 

 



      
 

          

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชืน้
แถบเมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนา่รักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมี
กลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

 
Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วย
พนัธุ์พืชและพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟต์ไปชัน้บนสดุ
แล้วเดนิไลล่งมาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

น าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้
มากมาย อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 
จากนัน้รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขาย
ตามห้างสรรพสินค้า ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ 
ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะว่ามี
ศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 

อาหารท้องถิ่น ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง

ทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 

 

19.00 น. พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือ

ของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นทัง้ศนูย์กลางแห่ง

การบิน การช้อปปิง้ และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยในแบบ

สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบช่ือดงั

อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) 

มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแหง่นี ้



      
 

          

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเช่ือมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุด

กึ่งกลางสุดของอาคารจะอลงัการด้วยน า้ตกยกัษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลง

มาจากเพดาน สูแ่อง่น า้วนขนาดใหญ่ด้านลา่ง 

           จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

     
 

วันท่ี 3  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 
   Option A:Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  
   Option B:UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ โชว์ WONDERFUL LIGHT  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ส าหรับ Option A →  

“FREE & EASY” 

***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

**อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย รับแผนท่ีและสอบถามข้อมูลการเดนิทางจากหัวหน้าทัวร์** 

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

ส าหรับ Option B →  

รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + มารีน่า เบย์ แซนด์ 

***มีรถและไกด์บริการตลอดวัน*** 

รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 
อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 



      
 

          

***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงนิ 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เดก็ 
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่านัน้ หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงิน
ได้ ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวัน+ค ่า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 
 

 
ให้ทา่นได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไมรู้่จบในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครัวจะได้พบ
และสมัผสักบัประสบการณ์ใหม ่ท่ีโลกยงัต้องตะลงึ เปิดฉากความสนกุกบัยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ!! ท่ีแรกและ
ท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่
หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสียว
และสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ช่ือดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้
เลน่สามารถเลือกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่าง
หวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย 
โซนอียิปต์โบราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหลา่วิญญาณมมัม่ีจะ
คืบคลานในทา่มกลางความมืด  มาท าให้คณุขนลกุซู!่ โดยไมรู้่ตวั   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดนิแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสู่ยคุดกึด าบรรพ์หากใครล่วงล า้เข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคณุทนัที เท่านัน้ยงัไม่พอ คุณยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเส่ียงตาย
ของเหลา่สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์
การ์ตนูเร่ืองมาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรับคณุเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี ้
โซนนิวยอร์กสมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสดุในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศ
แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชัน่!สร้าง
โดย สตีเวน่ สปีลเบร์ิก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวับน
ท้องถนนแหง่นี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ชมภาพยนตร์ 4
มิต ิเร่ืองเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีนีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความหฤหรรษ์มาท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมมุ
โลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่
ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา่ ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิแรกของประเทศสิงคโปร์ งคโปร์ 
!!!!!!  
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
โลกกับ Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD 
หรือ 1,000 บาท  / เดก็ อายุต ่ากว่า 12ปี 29 SGD))  



      
 

          

จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถกูออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้ สามารถ
บรรจนุ า้เคม็ได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกวา่ 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั 
ตกแตง่ด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  
จากนั้นอิสระท่านที่  “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่

ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. 
บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ี
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญ
มากกว่า 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมี
ร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิง้ทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ที่ ใหญ่ที่ สุดใน South East Asia กับการแสดงที่ มี ช่ือ
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี ้จัดขึน้ที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่
น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina       
จากนัน้เข้าสู่ท่ีพัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

     
 

 

 

 

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


      
 

          

วันที่ 4  ไชน่าทาวน์ – เดนิทางกลับ 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือ

เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2 -3 เป็น

พิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)  ให้ท่านได้สกัการะองค์

เจ้าแมก่วนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม พร้อมเดินเลน่ช้อปปิง้ ซือ้ของ

ท่ีระลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

09.20 น. ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี 

12.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินท่ี SL101 

13.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มี
หัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 



      
 

          

อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

JULY-19 

Flight 

วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

  26-29  JUL 2019 
วันเฉลิมพระชม
พรรษา ร.10 

15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.- 

AUG-19 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

1-4 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
9-12 AUG 2019 
วันแม่แห่งชาติ 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

15-18 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
22-25 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
29 AUG-1 SEP  12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

SEP-19 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

5-8 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
12-15 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 



      
 

          

SL101 
1220-1350 

26-29 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

OCT-19 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

3-6 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
11-14 OCT 2019 

วันคล้ายวันสวรรคต 
ร 9 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

17-20 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
24-27 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
30 OCT-2 NOV  13,999.- 15,999.- -3,000 5,900.- 

NOV-19 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

7-10 NOV 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
14-17 NOV 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
21-24 NOV 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
28 NOV – 1 DEC 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

DEC-19 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

อิสระวันที่2 
ไม่รวมยูนิเวอร์

แซล 

TOUR FULL 
BOARD 



      
 

          

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

5-8 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

12-15 DEC 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
13-16 DEC 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
19-22 DEC 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
20-23 DEC 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 
28-31 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 

14,999.- 16,999.- -3,000. 5,900.- 

29 DEC – 1 JAN 
วันหยุดปีใหม่ 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

30 DEC – 2 JAN 
วันหยุดปีใหม่ 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

31 DEC – 3 JAN 
วันหยุดปีใหม่ 

14,999.- 16,999.- -3,000. 5,900.- 

 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 

 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ทา่น เดินทางตามรายการทวัร์ ไมมี่หวัหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถ่ินดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ทา่นขึน้ไป เดนิทางตามรายการทวัร์ มีหวัหน้าทวัร์ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 
 
 
 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 



      
 

          

จ าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินได้ หลงัจากช าระเงินแล้ว 

เน่ืองจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผู้ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 
SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผู้ ต้องการใช้บตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถึง 120 SGD++ หรือ 

3,000 บาท   
 

กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่น่ังก่อนจองอีกครัง้) 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

 
***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 48 ช.ม. หลังจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋ว

โปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป 

โปรแกรมสิงคโปร์  MAGNIFICENT 

15+0  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์ 
15+1  เพิ่ม 2,000 บาทจากราคาซีรีย์ 
20+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์ 
25+1  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์ 
30+1  เพิ่ม   500 บาทจากราคาซีรีย์ 
35+1 ราคาเทา่ซีรีย์             

 



      
 

          

อัตรานีร้วม   

❖ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ และภาษีน า้มนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) ชัน้ประหยดั 
❖ คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทาง  
❖ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
❖ คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น ระดบั 3 ดาว 
❖ คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
❖ คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งวนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 700 บาท / 4วัน ท่านละ 800 บาทตลอดทริป             
(ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ)  เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดนิทาง 

❖ คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ 
❖ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.  
❖ คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง** 
Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงนิมัดจ าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 



      
 

          

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ
ท่ีสิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 

 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
❖ ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  



      
 

          

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่่า
จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

❖ บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, 
การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


