
 

   

 
 
 
 
 



 

   

วัน1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ - GARDEN BY THE BAY ( 2 dome )  – ล่องเรือ BUMBOAT  

06.30/09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES 

(SQ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45/12.15 น. เหินฟ้าสู ่สิงคโปร์ โดย สายการบิน เที่ยวบินท่ี SQ 973 / SQ975 

13.15/15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดนิ

ทางเข้าสูต่วัเมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ

ทา่นต้องทึง่ พเิศษ น าทา่น เยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ 

แซนด ์ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกวา่ 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park 

ตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ) เป็สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคาร

ทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 

ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 

250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีนา่ เบย์ 

แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตัง้อยูใ่นตวัอาคารอนัโออ่่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวั จากนัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ทา่นได้ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบน

เกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองแหง่ชาติของ 

Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิิงคโปร์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่

กบั Super tree  คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกนั มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 



 

   

50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD) 

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

อาหารท้องถิ่น ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1696 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง

ทุกวันนี ้ก็ 40 กว่าปี น าท่านชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้สิงคโปร์ มีประวตัิ

ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทกุวนันี ้“คลาร์กคีย์” ก็ยงัเต็มไปด้วยสีสนัของ

ความหลากหลายทัง้ผู้ คนท่ีผลดัเปล่ียนกันมาเยือน โกดงัสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ 

และแหล่งบนัเทิงท่ีต้อนรับนกัท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน พร้อมล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสี

ย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ 30 นาที (รวมค่าเรือแล้ว)น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Orchard Rendezvous 

หรือเทียบเท่า 4* 

 

รวมค่าเข้าชม 2 โดมแล้ว 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อน
ชืน้แถบเมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

 
Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อม
ด้วยพนัธุ์พืชและพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดบิชืน้มากมาย ใน
โดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟต์ไป
ชัน้บนสดุแล้วเดินไลล่งมาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอก
สวยงามมาก 



 

   

วันท่ี2 UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกใน

การท่องเที่ยว)*** น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 

***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก ***ต้องแจ้งก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่านัน้ หลังจากวันออกเดนิทางไม่สามารถคืนเงนิได้ ในทุกกรณี*** 
ท่ีแรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ี

ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสดุ ของรถไฟเหาะราง

คูท่ัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ช่ือดงัแบทเทลิ

สตาร์ กาแล็กตกิาซึง่ผู้ เลน่สามารถเลือกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือ

ฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย  

โซนอียปิต์โบราณพบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงู  และความนา่กลวัของเหลา่วิญญาณมมัม่ี

จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คณุขนลกุซู้ ! โดยไมรู้่ตวั  

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดนิแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์หากใครลว่งล า้

เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผน

เส่ียงตายของเหลา่สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์

การ์ตนูเร่ืองมาดากสัการ์ อาทิเชน่ อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรับคณุเข้าสูป่่าทึบแหง่

นีโ้ซนนิวยอร์กสมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบั



 

   

บรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพิเศษไลท์!คาเมร่า! 

แอคช่ัน!สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบร์ิก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวั

บนท้องถนนแหง่นี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ชม

ภาพยนตร์ 3มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีนีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและ

เคร่ืองด่ืมจากทัว่ทกุมมุโลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟ

วอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ ***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็น

พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้เปิดใหมใ่หญ่ท่ีสดุในโลกกบั 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 

........ น. ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย น าท่านเดนิทางสูภ่ตัตาคาร    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร @The Good Old Day 

18.40 น. จากนัน้น าทา่นพบกบัโชว์ “Wings of Time” โชว์สดุอลงัการใหมล่า่สดุจาก Resort World Sentosa ท่ี

จะน าคณุเข้าสูเ่ร่ืองราวเก่ียวกบัการผจญภยัของ “นก Shahbaz” และนกัเดนิทาง ท่ีส ารวจสถานท่ี



 

   

มหศัจรรย์ทัว่โลก ด าเนินเร่ืองด้วย น า้พ ุมา่นน า้ ดนตรี และแสงเลเซอร์ ท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปตราบ

นานเทา่นาน น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Orchard Rendezvous หรือเทียบเท่า 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี3            Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - น า้พุแห่งความม่ังค่ัง -ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ Singapore River Safari ((รวมค่าบัตรรวมค่าบัตร ))     ทุกท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ  ริเวอร์ 
ซาฟารี ท่ีจ าลองลุม่แมน่ า้ส าคญัตา่งๆ ของโลก เช่น ลุ่มแม่น า้มิสซิสซิปปี, ลุม่แม่น า้แยงซีเกียง, ลุ่มแมน่ า้
คองโก, ลุ่มแม่น า้ไนล์, ลุ่มแม่น า้อเมซอน, ลุ่มแม่น า้โขง, ลุ่มแม่น า้เมอร์เรย์, และลุ่มแม่น า้คงคา โดยจะ
รวบรวมสตัว์และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ตามลุ่มน า้เหล่านีม้าแสดง  River Safari สถานท่ีท่องเท่ียวน้องใหม่
ของสิงคโปร์ท่ีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้การดูแลของ Wildlife 
Reserve Singapore ถือว่าเป็นสวนสตัว์ซาฟารีท่ีแรกของเอเซีย ท่ีมาในธีมของแม่น า้โดยการแบ่งแยก
โซนตามลุ่มแม่น า้ท่ีส าคญัต่างๆในโลกปัจจุบนั โดยเร่ิมจาก โซนแม่น า้มิสสิสซิปปี ท่ีมีพระเอกเป็นตวับี
เวอร์ Paddlefish และ Alligator gar ต่อมาเป็น โซนแม่น า้คองโก และแม่น า้ไนล์ ในทวีปแอฟริกา ปลา
ปักเป้าจากลุ่มน า้จืด และปลา Tigerfishท่ีมีฟันท่ีแหลมคมต่อจากแม่น า้ในแอฟริกา โซนแม่น า้คงคา 
แม่น า้ศกัสิทธ์ิแห่งชมพูทวีป ท่ีมีจระเข้ Gharial ท่ีพบได้เฉพาะในเขตชมพูทวีป และแม่น า้  Murray ใน
ออสเตรเลีย โซนแม่น า้โขง ท่ีมีบ่อแสดงสายพันธุ์ปลาในแม่น า้โขง แม่น า้แยงซี ในเขตประเทศจีนซึ่งมี
แพนด้าคู่น่ารักจากจีน Kai Kai และ Jia Jia โซน Amazon Flooded Forest ท่ีแสดงระบบนิเวศของป่าอ
เมซอนท่ีโดนน า้ท่วมประมาณ  15 เมตร ในทุกฤดฝูน ในโซนนีจ้ะได้พบกับ นากแม่น า้ พะยูน ปลาไหล



 

   

ไฟฟ้า ปลาปิรันยา่ aparaima  River safari  มีสตัว์สายพนัธุ์ตา่งๆจดัแสดงภายในซาฟารีปาร์คแหง่นีก้ว่า 
6000 ชนิด ส าหรับการลอ่งเรือ Amazon river quest boat ride ก็ถือเป็นหนึง่ในไฮไลท์ของท่ีนี ้ 
น าทา่นขึน้ชิงช้า “Singapore Flyer” สิงคโปร์ฟลายเออร์  (รวมค่าบัตร) ถือวา่เป็นชิงช้าท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึ่งสูงกว่าลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เม่ือมองวิวจาก

ด้านบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์ และบริเวณศูนย์กลางการค้าย่านมารีน่า ซึ่ง

สามารถมองไปรอบๆได้ทัว่ทิศ 360 องศา สิงคโปร์ฟลายเออร์ ถกูออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมี

กระจกช่วยปกปอ้งรังสี UV ได้ ดงันัน้ผู้ เย่ียมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงค์โปร์ได้ไกลสดุลกูหลูกูตา

แล้วยังมองเห็นวิวท่ีอยู่ด้านล่างได้อีกด้วย แต่ละแคปซูลจะมีแอร์ปรับอากาศท าให้รู้สึกเย็นสบาย

พอเหมาะกับพืน้ท่ี 28 ตารางเมตร นอกจากนีย้ังมีม้านั่งเล็กๆ ไว้ส าหรับคนท่ีมีความกล้าน้อยให้ได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมวิวพร้อมกบัความสะดวกสบายด้วยไมต้่องกงัวลและการหมนุแตล่ะรอบใช้เวลา

ประมาณคร่ึงชัว่โมง แต่ละแคปซูลจคุนได้ 28 คน นอกจากนีย้งัมีเสียงบรรยายมุมมองทศันียภาพตา่งๆ 

ท่ีคณุมองเห็นได้รอบทิศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บา่ย น าท่านแวะชม  น า้พุแห่งความม่ังค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สร้างขึน้โดยนกั

ธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดิน

รอบลานน า้พ ุและได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงย่าน สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า 

ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีทา่เรือและเรือสินค้าทกุล าจะ ต้องมาผา่นท่ี ท่าเรือ

ของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัได้วา่เป็นแหลง่ช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะวา่มีศนูย์การค้า ร้านค้า 



 

   

และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเชน่ ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 

และอ่ืนๆอีกมากมาย***(อิสระอาหารมือ้ค ่าที่ถนนออร์ชาร์ดเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Orchard Rendezvous หรือเทียบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี4 วัดพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - CITY TOUR - THE JEWEL CHANGI  - กรุงเทพฯ        

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้

เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้าน

เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2 -3 เป็น

พิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะองค์

เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม จากนัน้น าท่าน ชมเมือง

สิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาล

ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ ผ่านชม 

อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็น

จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศสิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็มาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก 



 

   

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี ้

หนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” 

ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผัดพริกต้นต ารับ 

 พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือ

ของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นทัง้ศูนย์กลาง

แห่งการบิน การช้อปปิง้ และการพกัผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเดน่ด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมยัในแบบ

สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (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

กึ่งกลางสดุของอาคารจะอลงัการด้วยน า้ตกยกัษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลง

มาจากเพดาน สูแ่อง่น า้วนขนาดใหญ่ด้านลา่ง 

ส าหรับเที่ยวบิน (SQ976)  

บ่าย ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี 

16.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินท่ี SQ 976 

17.30 น.  เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส าหรับเที่ยวบิน (SQ982)  

บ่าย ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินท่ี SQ 982 

18.45 น.  เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 



 

   

 
 
 
 
 
 

 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไฟท์บินขากลับ ระหว่าง SQ978 และ SQ982 ตามที่น่ังว่างของ
สายการบิน **“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน  
กรุ๊ปออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวน ***เดินทาง 10 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัร์*** // ผู้ เดนิทางถึง 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
อัตราค่าบริการ 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

JULY-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
26-29 JUL 2019 

วันเฉลิมพระชมม์พรรษา ร. 
10 

27,999 -7,500 8,900.- 

AUG-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315 

1-4 AUG 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

9-12 AUG 2019 27,999 -7,500 8,900.- 



 

   

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

 

วันแม่แห่งชาติ 

15-18 AUG 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

22-25 AUG 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

29 AUG – 1 SEP 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

SEP-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

SQ973 
0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

 

5-8 SEP 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

12-15 SEP 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

26-29 SEP 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

OCT-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 

3-6 OCT 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

11-14 OCT 2019 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

27,999 -7,500 8,900.- 

19-22 OCT 2019 26,999 -7,500 8,900.- 



 

   

1600-1730 
Or 

SQ982 
1730-1800 

24-27 OCT 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

31 OCT – 3 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

NOV-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

7-10 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

14-17 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

21-24 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28 NOV – 1 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

DEC-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู่ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

5-8 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 

27,999 -7,500 8,900.- 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 

27,999 -7,500 8,900.- 

12-15 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

19-22 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 



 

   

 
28-31 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 

28,999 -7,500 8,900.- 

 
29 DEC – 1 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม่ 
29,999 -7,500 8,900.- 

 
30 DEC – 2 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม่ 
29,999 -7,500 8,900.- 

 
31 DEC – 3 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม่ 
29,999 -7,500 8,900.- 

 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี  ราคา 4,500 บาท 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** สงวนสิทธ์ิออกเดนิทางขัน้ต ่า 15 ท่าน*** (มีหัวหน้าทัวร์) 

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทวัร์ผู้ ใหญ่ 
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทวัร์ผู้ใหญ่ 

PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทวัร์ผู้ ใหญ่ 
PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทวัร์ผู้ ใหญ่ 

****ไมมี่หวัหน้าทวัร์  ไกด์ท้องถ่ินดแูลคณะตลอดการเดนิทาง**** 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป 

(SQ) FULL OPTION 

10+0  ท่านเพิ่ม 2,000 
15+0  ท่านเพิ่ม 500 
15+1  ท่านเพิ่ม 1,000 
20+1  ท่านราคาเทา่ซีรีย์ 

 



 

   

เรียนท่านผู้มีเกียรตร่ิวมเดินทางทุกท่าน 

1. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมีผลในการเดนิทางของคณะทวัร์หรือคณะท่ีสญูหายให้

ถือเป็นความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง 

ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการล่าช้า การยกเลิกเท่ียวบนิ หรือความผิดพลาดของสายการบนิ แต่

เราจะแก้ไขให้ดีท่ีสดุ 

5. กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 

6. กรณีออกตัว๋แล้วลกูค้ามีเหตท่ีุไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางสายการบนิไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือในทกุกรณีและ

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่บริการทัง้หมดเน่ืองจากเราได้ช าระคา่โรงแรม อาหาร และพาหนะลว่งหน้า

ไปแล้ว (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิ) 

7. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ

ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั  

8. กรณีท่ีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ 

บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการจดัทีพกันอกเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แตจ่ะค านงึถึงมาตรฐานความ

สะดวกสบายของโรงแรม ท่ีลกูค้าจะได้รับเป็นส าคญั  



 

   

9. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building  ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่

อา่งอาบน า้ การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

10. กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

ตา่งประเทศรวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์

ทัง้หมด 

11. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศสิงคโปร์ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ ร่วมเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่บริการเพิ่ม 

หรือไมมี่หวัหน้าทวัร์ร่วมเดนิทาง หากผู้ ร่วมเดนิทางไมถึ่ง 15 ทา่น และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก

การเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน 

13.  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

14. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, 

ไมท่าน อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

15. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิด

จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

16. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้ เม่ือ

ทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข



 

   

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

17. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตารางการบินตา่งๆตามท่ีสายการบนิอนมุตัิโดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

18. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได้ 

19. ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่บริการเพิ่มหากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มนั 

20. บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวัตแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า
ร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
อัตรานีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้หมูค่ณะทศันาจร ไป – กลบั ตามรายการท่ีระบไุว้ 

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูิและปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใช้จา่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ท่ีพกัตลอดการเดนิทางตามท่ีระบ ุพกัห้องละ 2-3 ทา่น                     

3.2 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทัง้หมดตามท่ีระบุ       3.4 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆท่ีระบ ุ

4. มคัคเุทศก์บริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะ

เหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 



 

   

ไม่รวม 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

2. คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

5. คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม 

6. ค่าธรรมเนียมทปิไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป 

(ยังไม่รวมทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ) 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1) หากทา่นได้ช าระคา่มดัจ าทวัร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แตเ่กิดเหตสุดุวิสยัท่ีท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถคืนเงินมดัจ าให้แก่ท่านได้ เน่ืองจากบริษัทฯได้ช าระคา่มดัจ าท่ีนัง่ของสายการบนิ คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ (ถ้ามี) 

และคา่ด าเนินการ คา่เอกสารและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ให้กบัลกูค้าแล้ว หากมีเหตสุดุวิสยัท่ีท าให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ 

บริษัทฯ จะขอคืนคา่บริการให้ทา่นในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั หกัคา่มดัจ า 50% 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั   หกัคา่มดัจ า 100% 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่บริการทัง้หมด 



 

   

2) หากทา่นใดมีเหตสุดุวิสยัท่ีท าให้ไมส่ามารถเดนิทางได้ บริษัทฯยินดีให้ทา่นเปล่ียนแปลงผู้ เดนิทางได้ แตอ่าจมี

คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ เช่น คา่เปล่ียนช่ือท่ีนัง่ของสายการบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริง แตข่อสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทัง้หมดโดยเด็ดขาด 

3) ในกรณีไม่ผ่านการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและสิงคโปร์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 100% 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 


