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 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัร OCBC Skyway แลว้ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีสุ่ดแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 

 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ รวมคา่บัตรแลว้ 

 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมอา่วมารีนา่ 30 นาที รวมคา่บัตรแลว้ 

 ชมโชว์นำ้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 

 ชมแลนดม์าร์คแหง่ใหมข่องสงิคโปร์ ตกึมารีนา่ เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสโินระดับ 6 ดาว 

 ถา่ยรูปคูเ่มอร์ไลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิง้ออร์ชาร์ด   

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมันไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต ๋ 

 รวม นำ้ดืม่บรกิารทุกวันวันละ 1 ขวด 

 บินไฟต์เชา้ กลับไฟท์เยน็ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้แบบ 

ABF บรกิาร 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบนิท่ีตารางขายทา้ยรายการเทา่นัน้!! 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกวา่  20  ปี 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สงิคโปร์ - นำ้พุแหง่ความมัง่คัง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – 

Dinner at Song Fa - มารนีา่ เบย์ แซนด์ - Hotel  (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบนิสงิคโปร์ แอร์ไลน์ 

โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯคอยตอ้นรับและอำนวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสัมภาระ 

09.45 น. เหนิฟา้สู ่สงิคโปร์ โดย สายการบนิ สงิคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่SQ 973  

(มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางกี ประเทศสงิคโปร์ ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้นำทา่นเดนิ

ทางเขา้สูต่วัเมืองสงิคโปรท์ีม่ีการจัดผังเมืองอยา่งเปน็ระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่     

บ่าย  นำทา่นแวะชม  นำ้พุแหง่ความมัง่คัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสิงคโปรต์ั้งอยู่ท่ามกลางหมู่

ตึกซนัเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลวา่ความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตกึซันเทค สร้างขึ้น

โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อ

ว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพ ุและได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดแีละ ร่ำรวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจดั

สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนี้

ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมคา่บัตร  แลว้) คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้

สำหรับให้ผู้ที่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  

คำ่  รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจีนแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนี้เริม่ตน้ตำนานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ

ทุกวันนี ้ก ็40 กวา่ปี 

จากนัน้ อสิระทา่นที ่“มารีนา่ เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปร์มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบ

ไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตัง้อยู่

ชัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พารค์นี้ถือว่าเป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความ

สูง200 ม. บนสวนได้รบัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น 

มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ที่ต้ังอยู่

ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนัน

ทุกรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน

มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และ

ไฮโลว์ และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้ง

ทั้งหลายสามารถเลือกซือ้สินค้ายี่ห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนำ้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กับการแสดงทีม่ีชือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเปน็ลานที่

นัง่หันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เขา้สูท่ีพ่ัก Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนำ้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วันทีส่อง ซิตีท้วัร์ เมอไลออ้น - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บัตร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  

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

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้   จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ต้ังของรฐัสภาของสิงคโปร ์ ปจัจุบนัเปน็จุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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เตน้รำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระ

จลุจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในป ี1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรกีับประเทศสิงคโปร์

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำทา่น ถา่ยรูปคูก่ับ  เมอร์ไลออ้น สัญลักษณ์

ของประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มีทัศนียภาพที่

สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปตัยกรรมคล้าย

หนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซึง่เปน็จดุชมววิรมิแมน่้ำสงิคโปร์ 

จากนัน้ รถโคช้นำทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนือจนิตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ 

อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บัตรยูนเิวอร์แซลแลว้//ไมเ่ขา้ยูนิ

เวอร์แซล คืนเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เดก็) 

***(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดยีวที่ๆ คุณและครอบครัว

จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณใ์หม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนกุกับยูนิเวอร์แซล 

สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด 

เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด

 ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจาก

ซีรี่ยช์ื่อดังแบทเทิลสตาร ์กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวาย

ร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟนับนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปตโ์บราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณ

มัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำใหค้ณุขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจลุสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำ

เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์

ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตนัทไ์ด้ที่ วอเตอร์เวิลด ์!! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจาก

ภาพยนตรก์าร์ตนูเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรับคุณ

เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผสัเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา 

และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตรก์ารแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุด

พิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวยแ์ละการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริต้ีที่จะมายืนปรากฏ

ตวับนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร ์ฟาร์ อเวย ์ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร์ อเวยพ์รอ้ม

ทั้งชมภาพยนตร ์4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สมัผัสมากอ่น นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยงั
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มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟ

อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บน

เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเดน่ที่สุดของรสีอร์ท เวิลด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณได้เพลิดเพลินกับใหคุ้ณได้เพลิดเพลินกับ

การเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์การเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  !!!!!!  

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตว์นำ้เปดิใหมใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลกกับ Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่40 

SGD หรือ 1,000 บาท / เดก็ อายุตำ่กวา่ 12ปี 29 SGD))      

จดัอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ 

สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 

100,000 ตวั ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรอื ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณข์องทะเลต่างๆ 

ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย  

คำ่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลำแสนอรอ่ย  

จากนัน้ นำทา่นลอ่งเรือ Bum Boat (รวมคา่บัตรแลว้) ชมแสงสีเมืองสงิคโปร์

ยามคำ่คืนยา่น Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแมน่ำ้สงิคโปร์ มี

ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรอืเก่าแก่ ทุก

วันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คน

ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดงัสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา 

ผับ บาร ์และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนกัท่องเที่ยวทั้งกลางวนัและ

กลางคืน             

 จากนั้น เขา้สูท่ีพ่ัก Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนำ้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

วันทีส่าม Duty Free Shop – วัดพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน์ – ชอ้ปปิง้ ORCHARD -  

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

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำทา่นชอ็ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตี้ฟร ี(Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ                    

มากมาย อาท ิน้ำหอม เสือ้ผ้า เครือ่งสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย 

ฯลฯ 

นำทา่นเดินทางสู่ยา่นไชนา่ทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้น

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง 

สถาปตัยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้

ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนงัสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว 

(ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดส้ักการะองค์เจ้าแม่กวนอมิ และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ

ตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
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จากนัน้    นำทา่น อสิระชอ็ปปิง้ยา่นถนนออร์ชาร์ด  

 

 พเิศษ !! นำทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจ

กลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมอื

ของ Changi Airport Group และ CapitalLand 

Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง

ศนูยก์ลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการ

พักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงาน

สถาปตัยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปตัยกรรม

สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดงัอย่าง 

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

มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตาราง

เมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชือ่มต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 ได้ 

โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยกัษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำ

ไหลพรั่งพรลูงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

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

..........น. เจอกันที่จดุนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

17.35 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภูม ิโดยสายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่วบนิที ่SQ982 

(มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

19.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

..........น. เจอกันที่จดุนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

18.45 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภูม ิโดยสายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่วบนิที ่SQ978 

(มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

*** หมายเหตุ รูปภาพประกอบสถานท่ีทอ่งเทีย่วนี้ ใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้ *** 

 

“มากกวา่ความชำนาญ คือ การใหบ้รกิารด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการ 

ปรับเปลีย่นราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีนำ้มันของสายบนิ กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มีจำนวน ***ผูเ้ดินทาง 10  

ทา่นไมม่ีหัวหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดินทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหนา้ทัวร์) กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง 

กอ่นออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลูกคา้ 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นไฟท์บนิขากลับ ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ัง่วา่งของสายการบนิ ** 
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อัตราคา่บริการ 

**สำหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

เดนิทางเดือนมกราคม 2563 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด์ 

หักคา่ตั๋ว 
พักเดีย่ว 

SQ973 

09.40-13.00 

//// 

SQ978 

18.40-20.00  

หรือ SQ982 

17.30-19.00 

3-5 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

17-19 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

24-26 JAN 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

31 JAN – 2 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

เดนิทางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด์ 

หักคา่ตั๋ว 
พักเดีย่ว 

SQ973 

09.40-13.00 

//// 

SQ978 

18.40-20.00  

หรือ SQ982 

17.30-19.00 

8-10 FEB 2020 

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

14-16 FEB 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

21-23 FEB 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

28 FEB- 1 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

เดนิทางเดือนมีนาคม 2563 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด์ 

หักคา่ตั๋ว 
พักเดีย่ว 

SQ973 09.40-13.00 

//// 

SQ978 18.40-20.00  

หรือ SQ982 17.30-19.00 

6-8 MAR 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

13-15 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

20-22 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

27-29 MAR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 
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เดนิทางเดือนเมษายน 2563 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด์ 

หักคา่ตั๋ว 
พักเดีย่ว 

 

SQ973 09.40-13.00 

//// 

SQ978 18.40-20.00 หรือ 

SQ982 17.30-19.00 

4-6 APR 2020 

วนัจกัร ี
18,999.- -7,000.- 5,500.- 

10-12 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

11-13 APR 2020 

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

12-14 APR 2020 

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

13-15 APR 2020 

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

17-19 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

24-26 APR 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

เดนิทางเดือนพฤษภาคม 2563 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด์ 

หักคา่ตั๋ว 
พักเดีย่ว 

SQ973 09.40-13.00 

//// 

SQ978 18.40-20.00  

หรือ SQ982 17.30-19.00 

1-3 MAY 2020 

วนัแรงงาน 
19,999.- -7,000.- 5,500.- 

2-4 MAY 2020 

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

8-10 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

15-17 MAY 2020 17,999.- -7,000.- 5,500.- 

22-24 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

29-31 MAY 2020 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

 

เดก็อายุตำ่กวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)   มีเตียงลด 1,000 บาท 

เดก็อายุตำ่กวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)   ไมมี่เตียงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุตำ่กวา่ 2 ปี                          ราคา 3,500 บาท 
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***ทางบรษิัทมีตัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จำหนา่ย (ตอ้งมีตัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

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

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซ้ือบตัรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 

เนื่องจากการซื้อบตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนนอ้ยราคา

อาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บตัร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูง

ถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

 

เงือ่นไขการจอง มัดจำทา่นละ 7,000 บาท 

ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมือ่ชำระคา่มัดจำแลว้ถือวา่รับทราบเงือ่นไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พรอ้มสง่สำเนาหนา้พาสปอร์ตใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร์ / สว่นที่เหลือจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส์ เลขที ่ 860-0-241510   บัญชีออมทรพัย์ 

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร์     เลขที ่ 240-3-02006-7 บัญชีกระแสรายวัน 

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์         เลขที ่ 020-3-839278  บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขา อโศกทาวเวอร์      เลขที ่ 234-2-012317   บัญชีออมทรัพย์ 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดิต มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ำการรูด 

ทางบรษิัทเอฟวีนวิ ฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคารสว่นบุคคล 

***ขอความกรุณาสง่สำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนือ่งจากเปน็ราคาตัว๋

โปรโมชัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งกำหนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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เงือ่นไขตดักรุ๊ป 

10+0  ท่านเพิ่ม 2,000 

15+0  ท่านเพิ่ม 500 

15+1  ท่านเพิ่ม 1,000 

20+1  ท่านราคาเท่าซรีีย์ 

 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบไุว้ในรายการ  

❖ ค่าที่พัก 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  

❖ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.  

❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบไุว้  

❖ ค่าประกันอุบัติเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่

เกิดขึ้นระหว่างวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

 

อัตรานีไ้มร่วม   

❖ คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทวัร์ตามความ

พงึพอใจ)  

❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  

❖ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนกัเกิน 20 กก.  

❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศพัท์  ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

❖ ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นสายการบนิในระดับเดียวกัน เวลาใกลเ้คียงกัน โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กอ่นเดนิทาง** 

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

 

เงือ่นไขการจองทัวร์  

**** ไมมี่การคืนเงนิมัดจำและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรือคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไมส่ามารถคืนเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารที่

สงิคโปร์เปน็แบบเหมาจา่ย 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
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2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษัท

ระบใุนรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาด  

4. คา่ทัวร์เปน็แบบเหมาจา่ยกับบริษัททัวร์ในตา่งประเทศ ไมส่ามารถคืนเงนิคา่ทัวร์ในทุกกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินในทุก

กรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน

การเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่

สามารถขอหักคา่บริการคนืได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัด

จำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 
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ความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... เจ้าหน้าที่เซลที่รับจอง   โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์ SUPERB SYMBOLIC สงิคโปร์ 3วัน 2คืน SQ วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสัตวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      

    
 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


