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ใบอนุญาตธุรกจิน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(SUPERB SYMBOLIC SG 3D (SQ) ม.ค.-เม.ย.. 62_17,999) 

 
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัร OCBC Skyway แล้ว 

 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รวมคา่บตัรแล้ว 

 ล่องเรอื BUMBOAT ชมอา่วมารนีา่ 30 นาที รวมคา่บตัรแล้ว 

 ชมโชวน์ า้พรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 

 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย์ แซนด์ โรงแรมหร+ูคาสิโนระดับ 6 ดาว 

 ถ่ายรปูคูเ่มอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแมก่วนอิม ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์   

 พเิศษ ! ลิ มรส ขา้วมนัไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุด้เต ๋ 

 รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ยน็ ใชเ้วลาเที่ยวอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้แบบ ABF 

บรกิาร 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเท่านั น!! 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ – สงิคโปร์ - น า้พแุหง่ความมัง่คัง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner 

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

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ  

09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973  

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั นนา้ทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง     

บ่าย  น้าท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทค

ซิตี  ซันเทค มาจากค้าในภาษาจีน แปลว่าความส้าเร็จชิ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ นโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน ้าพุ 

และได้สมัผัสน ้าจะพบโชคดีและ ร่้ารวยตลอดป ี

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น  แหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหมล่่าสดุบนเกาะสงิคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่

ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ 

Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ 

Super tree (รวมค่าบัตร  แล้ว) คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวน

จากมุมสูงขึ น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ โดยรอบ  

ค่้า  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมตูม้ยาจีนแสนอร่อย อาหารทอ้งถิน่ 

ร้านนี เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 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)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั งอยู่บนอาคารทั ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

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

สวนได้รบัการตกแต่งอย่างสวยงาม 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 ส้าหรับนักชอปปิ้งทั งหลายสามารถเลือกซื อสินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 

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

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

Light การแสดงนี  จัดขึ นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว 

Marina 

 

 

 

 

 

 

จากนั น  เขา้สูท่ี่พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ที่หอ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่อง ซติี ทวัร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร)  – Dinner at Boon Tong Kee –  

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

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า   จากนั นน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย 

ท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่ง

ในอดีตเป็นที่ตั งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร้า การแสดงตลก 

ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส้าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้

ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั ง

แรก  

จากนั น น้าท่าน ถ่ายรูปคูก่ับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่น

ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ 

จากนั น  รถโค้ชนา้ท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ

บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 

บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

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

และสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ที่แรกและ

ที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่

หรอืดัดแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั งหวาดเสียวและ

สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ้าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่น

สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่าง

หวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

 โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวญัที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ

คลานในท่ามกลางความมืด  มาท้าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด้าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตาย

ของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน้าจากภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี ,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี 

โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ

แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า! แอคชั่น!สร้าง

โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

  โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรบัจากเหล่าเซเลบริตี ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้อง
ถนนแห่งนี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั งชมภาพยนตร์ 4

มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สมัผัสมาก่อน นอกจากที่นี เท่านั น นอกจากนี ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่

กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุม

โลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่น

ที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์   

!!!!!!  

***สามารถเลอืกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปน็พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้เปดิใหมใ่หญท่ี่สดุในโลกกบั 

Marine Life Park ((สามารถซื อ สามารถซื อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่39 SGD / เดก็ อายตุ่า้

กวา่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น ้า สามารถ

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

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

ค่า้ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลา้แสนอรอ่ย  
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จากนั น น้าท่านล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ยาม

ค่้าคืนย่าน Clarke Quay ตั งอยู่บริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวัติ

ยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี  

“คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั งผู้คนที่

ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ

นักท่องเที่ยวทั งกลางวันและกลางคืน   

จากนั น  เขา้สูท่ี่พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ที่หอ้งพักและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม วัดเจา้แมก่วนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี ยวแกว้ ย่านไชนา่ทาวน์ –  

                    ช้อปปิง้ ORCHARD - สนามบนิ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ (B/-/-) 

07.00น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันี เป็นวดัที่มีชื่อเสียงอย่างมาก 

ทั งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิม์าก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั น  มา

จากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส้าเร็จนั่นเอง วัดนี สร้างขึ นก่อนสงครามโลกครั งที่ 2 ในปี 1884 

โดยคนจีนที่อพยพมาตั งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลาง

ส้าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี ถูกระเบิดโจมตีพัง

พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างย่ิงที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี กลับไม่ได้รับความ

เสียหายใดๆ จากระเบิดครั งนั นเลย ท้าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศกัดิ์สิทธ์ิ หรอืปาฏิหาริย์ 

จากนั น  น้าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั นน้าให้ท่านเลือกซื อมากมาย 

อาทิ น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ นเพ่ือเป็นที่

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

ใกล้กันก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)***  

จากนั น  น้าท่าน อิสระช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  

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

..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

17.35 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ SQ982 

(มอีาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง) 

19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

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

..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

18.45 น. ออกเดนิทางสูสุ่วรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ SQ978 

(มอีาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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************************************************************************* 

“มากกวา่ความชา้นาญ คอื การให้บรกิารด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรับขึ นของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีา้นวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไม่มหีวัหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านขึ นไป (มหีวัหนา้ทัวร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพื่อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไฟทบ์นิขากลับ ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ัง่วา่งของสายการบนิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**สา้หรับหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

 

JAN-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ตัว๋  
พักเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

4-6 JAN 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

11-13 JAN 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

18-20 JAN 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

25-27 JAN 19 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

FEB-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ตัว๋  
พักเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

1-3 FEB 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 FEB 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 FEB 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ตัว๋  
พักเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

1-3 MAR 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

8-10 MAR 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 MAR 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 MAR 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

29-31 MAR 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 
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APR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พักหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ตัว๋  
พักเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

6-8 APR 19  19,999.- -7,000.-  5,500.- 

11-13 APR 19 19,999.- -7,000.-  5,500.- 

12-14 APR 19 20,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 APR 19 21,999.- -7,000.- 5,500.- 

14-16 APR 19 20,999.- -7000.- 5,500.- 

15-17 APR 19 19,999.- -7,000.- 5,500.- 

19-21 APR 19 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

20-22 APR 19 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

26-28 APR 19 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

27-29 APR 19 18,999.- -7,000.- 5,500.- 

เดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ป ี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 1,000 บาท 

              เดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)                ไมม่เีตียงลด 2,000 บาท 

      ทารกอายตุ่า้กวา่ 2 ปี               ราคา 3,500 บาท 

***ทางบรษิทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จา้หนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น*** 

(ตอ้งมตีัว๋ ONEDAY PASS กอ่น)            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช้าระเงินแล้ว 

เนื่องจากการซื อบตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดินทาง บางครั งหากผู้ใช้บริการ Express มีจ้านวนน้อยราคา

อาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั งหากมีผู้ต้องการใช้บตัร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจ

สูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

เงือ่นไขการจอง มดัจา้ทา่นละ 7,000 บาท  

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเต อร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์      เลขที ่ 860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

           ธนาคารกรงุไทย   สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์      เลขที ่ 968-0-091880   บญัชอีอมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย   สาขา สีลมคอมเพลก็ซ ์         เลขที ่ 020-3-839278   บญัชอีอมทรัพย์ 

           ธนาคารไทยพาณชิย์   สาขาอโศกทาวเวอร์           เลขที ่ 234-2-012317    บญัชอีอมทรัพย์ 
 

กรณชีา้ระด้วยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรูดบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบริษทัเอฟวนีวิ ฯ ไม่มนีโยบายใหท้่านชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารส่วนบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

หมายเหต ุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

*** เมือ่ชา้ระคา่มดัจา้แล้วถือวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สา้เนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที่จองทัวร์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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***ขอความกรณุาสง่สา้เนาพาสปอรต์และชา้ระมดัจา้ภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทา้การจอง เนือ่งจากเปน็ราคาตัว๋โปรโมชัน่ 

สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งกา้หนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 

 

อตัรานี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษนี ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบไุว้  

 ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ น
ระหว่างวันเดินทางเท่านั นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อตัรานี ไมร่วม 

 คา่ทิปไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง** 

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

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

**** ไม่มกีารคนืเงนิมดัจา้และยอดเตม็ในทกุกรณ ี**** 

หากไมไ่ด้รว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัร์ไมส่ามารถคนืเงนิได้ เนือ่งจากคา่บรกิารที่สงิคโปร์

เปน็แบบเหมาจา่ย 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทั งสิ น ถ้ากรณยีกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั งหมดหรือบางส่วน

ให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่บริษทัระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทัวรเ์ปน็แบบเหมาจา่ยกบับรษิัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
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6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทางที่มวีนัก้าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบ

เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมื อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสญูหาย, ความ

ล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

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

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความีระสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อาหาร       ไม่ทานเน้ือววั           ไม่ทานเน้ือหมู         ไ    ไม่ทานสัตว์ี ี ก      ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     )
                        วนัท่ี       
 
 

 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


