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>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัร OCBC Skyway แลว้ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สดุแห่งการผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รวมคา่บตัรแลว้ 

 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมอา่วมารนีา่ 30 นาท ีรวมคา่บตัรแลว้ 

 ชมโชวน์ า้พรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 

 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์   

 พเิศษ ! ลิ มรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟท์เยน็ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้

แบบ ABF บรกิาร 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกวา่  20  ป ี
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่นั น!! 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สิงคโปร ์- น า้พแุหง่ความมัง่คั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. 

Skyway) – Dinner at Song Fa - มารนีา่ เบย ์แซนด ์- Hotel  (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชั น 4เคานเ์ตอร ์K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร์ แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟา้สู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 973  

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนั นนา้ทา่นเดนิ

ทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปร์ทีม่กีารจดัผงัเมอืงอยา่งเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่     

บ่าย  นา้ทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความมัง่คั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั งอยู่ท่ามกลาง

หมู่ตึกซนัเทคซิตี  ซนัเทค มาจากค้าในภาษาจนี แปลว่าความสา้เร็จชิ นใหม่ หมู่ตึกซนัเทค 

สร้างขึ นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคน

สิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน ้าพุ และได้สัมผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร่้ารวยตลอดป ี

 

 

 

 

 

 

จากนั น แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการ

จดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกบัต้นไม้นานาพันธ์ุ และ เป็นศูนย์กลางการพฒันา

อย่างตอ่เนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 

นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree (รวมคา่บตัร  แลว้) คู่ท่ีมีความสูงเข้า

ด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ น 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  

ค่า้  รบัประทานอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนี เริม่ตน้ตา้นานความอรอ่ยในป ี1966 กอ่ตั งโดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทุกวนันี  ก็ 40 กวา่ป ี

จากนั น อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอร์ทหรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky 

Park ตั งอยูช่ั นที่ 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึ นลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
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เป็นสถาปตัยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตั งอยูบ่นอาคารทั ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี ถือว่าเป็นสวน

ลอยฟา้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื นท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี

ความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 

650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

คาสิโน” ท่ีตั งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อา่หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็ม

ไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลาย

รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ 

แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภตัตาคาร

มากมาย สา้หรับนักชอปปิ้งทั งหลายสามารถเลือกซื อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี  จดัขึ นทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเปน็

ลานทีน่ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

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

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ที่หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

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

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

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้   จากนั นน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟงับรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึง่ลอ้มรอบ

ดว้ย ทา้เนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old 

Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตั งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปจัจบุนัเปน็จดุรวมของศลิปะ 

ดนตร ีการเตน้รา้ การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้างส้าริดเป็นของขวัญ

จากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศสิงคโปร์เมื่อครั งท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั งแรก น้าทา่น ถา่ยรปูคู่กบั  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึ่งปลานี หนัหนา้ออกทาง

อา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดด

เด่นด้วยสถาปตัยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้

สงิคโปร ์

จากนั น รถโคช้นา้ทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซน็โตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้//ไมเ่ขา้ยู

นเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เดก็) 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสขุ สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและ

ครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด

โดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน 

ได้แก่ ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดบัความสูง 42.5 

เมตรโดยจ้าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น

ฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่

ละฝ่าย 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่า

วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท้าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดตีกลบัไปสู่ยุคดึกด้าบรรพ์หากใคร

ล่วงล า้เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการ

แสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน้าจาก

ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี ,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรบั

คุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดใน

อเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการ

แสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบรติี ท่ีจะมายืน

ปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ 

อเวย์พร้อมทั งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีนี เท่านั น 

นอกจากนี ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับรา้นอาหาร 

บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม
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และคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโต

ซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  !!!!!!  

***สามารถเลอืกซื อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปน็พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปดิใหมใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื อ สามารถซื อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่40 

SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายตุ่า้กวา่ 12ป ี29 SGD))      

จดัอันดับให้เป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น ้า 

สามารถบรรจุน า้เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธ์ุ รวบรวมสัตว์น า้กว่า 

100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรกัหักพังของเรอื ภายในได้จ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเล

ต่างๆ ท่ัวโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

ค่า้ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลา้แสนอรอ่ย  

จากนั น นา้ทา่นลอ่งเรอื Bum Boat (รวมคา่บตัรแลว้) ชมแสงสเีมอืงสิงคโปร์

ยามค่า้คนืยา่น Clarke Quay ตั งอยูบ่ริเวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มี

ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรอืเก่าแก่ ทุก

วันนี  “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั งผู้คน

ท่ีผลัดเปลี่ยนกันมาเยอืน โกดงัสินค้าถูกปรบัเป็นร้านอาหารหรูหรา 

ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียวทั งกลางวนัและ

กลางคืน             

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

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ที่หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม Duty Free Shop – วัดพระเขี ยวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ชอ้ปปิง้ ORCHARD -  

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

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นา้ทา่นชอ็ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดวิตี ฟร ี(Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค้าชั นน้าให้ท่านเลือกซื อ                    

มากมาย อาทิ น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั ของฝากมากมาย 

ฯลฯ 

นา้ทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน์ ชมวดัพระเขี ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง

ขึ นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี สร้าง 

สถาปตัยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างทั งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั นล่างเป็นห้องโถง

ใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระ

เขี ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี

ศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื อของท่ีระลึกตามอัธยาศยัประมาณ 1 

ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากนั น    นา้ทา่น อสิระชอ็ปปิง้ยา่นถนนออรช์ารด์  
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 พเิศษ !! นา้ทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตั งอยู่ใจ

กลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือ

ของ Changi Airport Group และ CapitalLand 

Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีนี่เป็นทั ง

ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการ

พักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงาน

สถาปตัยกรรมล ้าสมัยในแบบสถาปตัยกรรม

สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอยา่ง 

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

Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี  

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื นท่ีทั งหมดราว ๆ 134,000 ตาราง

เมตร แบ่งเป็นชั นเหนือพื นดิน 5 ชั น และชั นใต้ดิน 5 ชั น สามารถเชื่อมตอ่ไปยังเทอร์มินอล 1-3 

ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร 

จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

 

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

..........น. เจอกนัทีจุ่ดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

17.35 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ SQ982 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

..........น. เจอกนัทีจุ่ดนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี 

18.45 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ SQ978 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี  ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นั น *** 
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“มากกวา่ความชา้นาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึ นของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีา้นวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 

ทา่นขึ นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

 

** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขากลบั ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ัง่วา่งของ

สายการบนิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**สา้หรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

 

AUG-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

2-4 AUG 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

10-12 AUG 2019 

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

16-18 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

23-25 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

30 AUG-1 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

SEP-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

6-8 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

27-29 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

OCT-19 
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Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

4-6 OCT 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

12-14 OCT 2019 

วันคล้ายวันสวรรคต ร.

9 

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

18-20 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

19-21 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

25-27 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

NOV-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

1-3 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

8-10 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

29 NOV – 1 DEC 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

DEC-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ทา่นละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋  
พกัเดีย่ว 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

or SQ982 

1730-1900 

5-7 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

6-8 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

7-9 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

20-22 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

21-23 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

28-30 DEC 2019 

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

29-31 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
19,999.- -7,000.-  5,500.- 
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30 DEC – 1 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม่ 

รร. 4* ตามโปรแกรม 

21,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

30 DEC – 1 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม่ 

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม่ 

รร. 4* ตามโปรแกรม 

20,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 

2020 

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

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

เด็กอายตุ่า้กวา่ 12 ป ี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)   ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 

ทารกอายตุ่า้กวา่ 2 ป ี                         ราคา 3,500 บาท 

 

***ทางบรษิทัมตีัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จา้หนา่ย (ตอ้งมตีัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

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

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

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช้าระเงินแล้ว 

เนื่องจากการซื อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั งหากผู้ใช้บริการ Express มีจ้านวนน้อยราคา

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

สูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจา้ทา่นละ5,000 บาท 

ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมือ่ชา้ระคา่มดัจา้แลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

พรอ้มสง่สา้เนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทัวร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

 

***ขอความกรณุาสง่สา้เนาพาสปอรต์และชา้ระมดัจา้ภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทา้การจอง เนือ่งจากเปน็ราคา

ตัว๋โปรโมชัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งกา้หนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง*** 

 

เงือ่นไขตดักรุป๊ 

10+0  ท่านเพิ่ม 2,000 

15+0  ท่านเพิ่ม 500 

15+1  ท่านเพิ่ม 1,000 

20+1  ท่านราคาเท่าซีรยี์ 

 

อตัรานี รวม   

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไว้ในรายการ  

 ค่าท่ีพัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ี

เกิดขึ นระหว่างวนัเดินทางเท่านั นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อตัรานี ไมร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลกูทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์าม

ความพงึพอใจ)  

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอรต์ตา่งชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
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 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจา้และยอดเตม็ในทุกกรณ ี**** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัร์ไมส่ามารถคนืเงนิได้ เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ปน็แบบเหมาจา่ย 

 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั งสิ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

, ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ปน็แบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตท่ีุ

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันก้าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันท่ีจะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
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ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุก

กรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื อไม่เท่ียวตาม

รายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน

ได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
    
 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


