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ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(SUPERB SO SHIOK 3D (3K) ม.ีค.-พ.ค. 62_11,999) 

 

 

 
 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 บนิไฟตเ์ช้า กลับไฟท์ค่่า ใชเ้วลาเที่ยวอย่างคุม้คา่  
 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้แบบ ABF 

บรกิาร 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยูนิเวอร์แซล สตดูิโอ 
 ชมโชวน์ า่พรุมิอ่าว Marina , Wonderful Light สดุอลังการ 

 ชมแลนด์มารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย์ แซนด ์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรปูคูเ่มอรไ์ลอ้อน ขอพรเจ้าแมก่วนอิม ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์   
 พิเศษ ! ลิ มรส ข้าวมันไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุด้เต ๋ 

 รวม น า่ดืม่บรกิารทกุวันวันละ 1 ขวด 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บินทีต่ารางขายท้ายรายการเท่านั น!! 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซิตี ทัวร ์เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแมก่วนอิม – น า่พแุหง่ความมัง่คัง่ - GARDEN BY THE 

BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั น4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อ าคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั นน่าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

จากนั น น่าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท่าเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีต

เป็นที่ตั งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร่า การแสดงตลก ผ่านชม 

“Elephant Statue” รูปป้ันช้างส่าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 

เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั งที่พระองค์เสด็จมาเยอืนสิงคโปร์ในครั งแรก  

จากนั น น่าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่น

ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ่าสิงคโปร์ 

จากนั น น่าท่านแวะชม  น ่าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทค

ซิตี  ซันเทค มาจากค่าในภาษาจีน แปลว่าความส่าเร็จชิ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ นโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน ่าพุ 

และได้สัมผัสน ่าจะพบโชคดีและ ร่่ารวยตลอดป ี

บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก 

ทั งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั น  มา

จากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส่าเร็จนั่นเอง วัดนี สร้างขึ นก่อนสงครามโลกครั งที่ 2 ในปี 1884 

โดยคนจีนที่อพยพมาตั งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลาง

ส่าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี ถูกระเบิดโจมตีพัง

พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี กลับไม่ได้รับความ

เสียหายใดๆ จากระเบิดครั งนั นเลย ท่าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์   

 

 

 

    

 

 

จากนั น  น่าท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัด

สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอย
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ฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส่าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก

มุมสูงขึ น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถิ่น ร้านนี เริ่มต้นต่านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี  ก็ 40 

กว่าปี 

จากนั น  อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วย

ห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั งอยู่ชั นที่ 57 ของ

โรงแรม (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั งอยู่บนอาคารทั ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บน

สวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา 

รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่ง

ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ

เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 

1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและ

ภัตตาคารมากมาย ส่าหรับนักชอปปิ้งทั งหลายสามารถเลือกซื อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ่า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full 

Light การแสดงนี  จัดขึ นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว 

Marina 

 

 

 

 

 

จากนั น  นา่ทา่นเข้าสูท่ีพั่ก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า่ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

วันทีส่อง เลอืกเที่ยวตาม Option ทีต่อ้งการ 

         Option A: Free & Easy (อิสระไมม่รีถและไกด์บริการ) (B/-/-) 

         Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บัตร) + ชมแสงสยี่าน Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สา่หรับ Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อิสระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย รับแผนทีแ่ละสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากหัวหนา้ทัวร์** 

      จากนั นเข้าสูท่ีพั่ก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า่ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)    

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

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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สา่หรับ Option B  (B/-/-)  

รวมบัตรสวนสนกุยนูเิวอร์แซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกด์บริการ*** 

รถโคช้นา่ทา่นเดินทางสูโ่ลกเหนอืจินตนาการไปยังดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซน็โตซ่า อาณาจักรความบันเทิง

ระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บัตรยนูเิวอร์แซลแลว้) 

***ไมเ่ข้ายูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผู้ใหญ ่และ 1,200 บาท/เดก็ 

***ตอ้งแจง้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 72 ชัว่โมงเทา่นั น หลงัจากวันออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได้ ในทกุกรณ*ี** 

***(อสิระอาหารกลางวัน+ค่า่ เพื่อความสะดวกในการทอ่งเที่ยวสวนสนกุ)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบ

และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ที่แรกและ

ที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่

หรือดัดแปลงเพ่ือที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั งหวาดเสียวและ

สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ่าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่น

สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่าง

หวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

 โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ   

คลานในท่ามกลางความมืด  มาท่าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด่าบรรพ์หากใครล่วงล ่าเข้าเขต

หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตาย

ของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน่าจากภาพยนตร์

การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี ,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี  

 โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ่าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ

แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า! แอคช่ัน!สร้าง

โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

  โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้อง

ถนนแห่งนี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั งชมภาพยนตร์ 4มิติ 

เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากทีน่ี เทา่นั น นอกจากนี ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษม์าที่

กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากท่ัวทุกมุม

โลกรวมถงึร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเสน้ทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายทีโ่ดดเด่น

ที่สุดของรีสอรท์ เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณไดเ้พลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ให้คุณไดเ้พลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์  

!!!!!!  

***สามารถเลือกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปน็พพิิธภัณฑส์ัตวน์ า่เปดิใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ 

Marine Life Park ((สามารถซื อ สามารถซื อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผู้ใหญ ่39 SGD / เด็ก อายุต่่า

กวา่ 12ปี 29 SGD))      
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จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น ่า สามารถ

บรรจุน ่าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ่ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ่าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ท่ัวโลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

จากนั น  น่าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั งอยู่บริเวณปากแม่น ่ า

สิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือ

เก่าแก่ ทุกวันนี  “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลาย

ทั งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหาร

หรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั งกลางวันและ

กลางคืน   

(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่่ากว่า 12ปี 15 SGD) 

จากนั น  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ 

(บรกิารน า่ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

วันทีส่าม Duty Free Shop – วัดพระเขี ยวแกว้ ย่านไชนา่ทาวน์ –  ย่านลติเติ ลอนิเดีย -  

                      ชอ็ปปิ้งถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น่าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั นน่าให้ท่านเลือกซื อมากมาย 

อาทิ น ่าหอม เสื อผ้า เครื่องส่าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น่าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ นเพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง 

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

(ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้อง

หนังสือ ชั น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และ

ใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากนั น  น่าท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก 

ใครมาย่านนี อาจจะนึกว่าก่าลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆใน

สไตล์โคโรเนียลถูกน่ามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ

ต่างๆ ตั งแต่เสื อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ่าประมาณ 30 นาที   

บ่าย รถโค้ชน่าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน่ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ตั งอยู่บนถนนสายนี เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล่าจะ ต้องมา

ผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า 

ร้านค้า และโรงแรมชั นดีมากมายตั งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอื่นๆอกีมากมาย 

......... น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

19.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513 

20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

“มากกว่าความชา่นาญ คือ การใหบ้ริการด้วยใจ” 



 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึ นของภาษนี า่มันของสายบนิ 

 

กรุป๊ออกเดนิทางได้เมื่อมจีา่นวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวร์*** // ผูเ้ดินทางถึง 15 ทา่นขึ นไป (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพื่อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

อัตราค่าบริการ 

สา่หรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

 

MAR-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่านละ 

มตีั๋วแลว้  พักเดีย่ว 
Option A  Option B  

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

1-3 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

8-10 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

15-17 MAR 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
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APR-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญท่่านละ 

มตีั๋วแลว้ พักเดีย่ว 
Option A Option B 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

06-08 APR 19

วันจักรี 
13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

12-14 APR 19 

วันสงกรานต ์
14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

13-15 APR 19วัน

สงกรานต ์
14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

14-16 APR 19 

วันสงกรานต ์
14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 
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3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

15-17 APR 19 

วันสงกรานต ์
12,999.- 14,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

26-28 APR 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

29 APR – 01 

MAY 19 
11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

MAY-19 

Flight วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่านละ 

มตีั๋วแลว้ พักเดีย่ว 
Option A Option B 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

03-05 MAY 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
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           เด็กอายุต่า่กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน)       มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายุต่า่กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  ไมม่เีตียงลด 1,000 บาท 

    ทารกอายุต่า่กวา่ 2 ปี                               ราคา 3,000 บาท 

*พเีรยีดราคาโปรโมชั่น 11,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได ้* 

***ทางบริษัทมตีั๋ว Express Universal Studio(ไมต่อ้งเข้าคิวเครือ่งเล่น) 

จา่หนา่ย 1,500 บาทตอ่ท่าน*** 

(ตอ้งมตีั๋ว ONEDAY PASS ก่อน)            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช่าระเงินแล้ว 

เนื่องจากการซื อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั งหากผู้ใช้บริการ Express มีจ่านวนน้อยราคา

อาจเริ่มต้น 40 SGD หรอื 1,000 บาท บางครั งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจ

สูงถึง 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

10-12 MAY 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

3K512 

09.30-13.00 

/// 

3K513 

19.10-20.35 

18-20 MAY 19 13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 
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เงือ่นไขการจอง มัดจา่ท่านละ 7,000 บาท 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเต อร์ แทรเวิล กรุป๊ จ่ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์      เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

           ธนาคารกรงุไทย   สาขา อาคารซิลลิค เฮา้ส ์     เลขที ่ 968-0-091880   บัญชอีอมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย   สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์         เลขที ่ 020-3-839278   บัญชอีอมทรัพย์ 

           ธนาคารไทยพาณชิย์   สาขาอโศกทาวเวอร์           เลขที ่ 234-2-012317    บัญชอีอมทรพัย ์
 

กรณชีา่ระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่า่การรดู 

ทางบรษัิทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา่ระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการชา่ระเงนิของทา่นเป็นสา่คัญ 

หมายเหต ุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุคล กรณุาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

*** เมือ่ชา่ระค่ามัดจา่แล้วถือวา่รับทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พรอ้มส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตใหเ้จ้าหนา้ที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

***ขอความกรณุาสง่สา่เนาพาสปอรต์และชา่ระมัดจ่าภายใน 24 ช.ม. หลังจากทา่การจอง เนื่องจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ 

สายการบนิจะเขม้งวดเรื่องกา่หนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตรานี รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบนิ และภาษีน ่ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน ่าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว ้ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่เกิดขึ น
ระหว่างวันเดนิทางเท่านั นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 

 

อัตรานี ไม่รวม 

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถ 2วัน ทา่นละ 600 บาท / 3วัน ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  

 เกบ็ทีส่นามบนิดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพึงพอใจ)   

 ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น ่าหนักเกนิ 20 กก.  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เชน่ ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบนิในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมกีารแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
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เงือ่นไขการจองทัวร ์

**** ไมม่กีารคนืเงนิมัดจา่และยอดเต็มในทกุกรณ ี**** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตัว๋เข้าชมใดๆ ในกรณจีอยทัวรไ์มส่ามารถคนืเงนิได้ เนือ่งจากคา่บรกิารที่สิงคโปร์

เปน็แบบเหมาจ่าย 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทั งสิ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วน

ให้กับท่าน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มค่นืค่าบริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชา่ระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกับบรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั งหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดินทาง 

 หนังสือเดินทางที่มีวนัก่าหนดอายใุช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบ

เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการช่าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช่าระเงินมัดจ่าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท่าร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอบัุติเหตุต่างๆ 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

 
รายการทวัร์      วนัเดินทาง        
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี    ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อาหาร       ไม่ทานเน้ือววั           ไม่ทานเน้ือหมู         ไ    ไม่ทานสตัวปี์ก      ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     )
                        วนัท่ี       
 
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


