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SUPERB SINGAPORE SO STRONG!!  

By Airasia (FD) 

>_<  HIGHLIGHTของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 รวมคา่บตัร ยนูเิวอรแ์ซล / SEA AQUARIUM / BUMBOAT / 2 

โดมที ่GARDEN BY THE BAY / SINGAPORE FLYER 
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวมอาหาร
เชา้แบบ ABF บรกิาร 

 ชมโชวน์ า้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบยแ์ซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song faบกักุด้เต ๋

 รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
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วนัแรก กรงุเทพฯ –สงิคโปร ์– น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ –SINGAPORE FLYER -GARDEN BY THE 
BAY- มารนีา่ เบยแ์ซนด ์        (-/L/D) 

04.00 น.คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร2์ สายการบนิ AIR ASIA โดย 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.00น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD359 

10.30น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้

สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่น

ตอ้งทึง่(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูน่ า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealthแหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลาง

หมูต่กึซนัเทคซติีซ้นัเทค มาจากคําในภาษาจนีแปลวา่ความสําเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้

โดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกงซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืงโดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่

ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละร่ํารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นไปยงั สงิคโปรฟ์ลายเออร ์( Singapore Flyer)ถอืวา่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

โดยมคีวามสงู 165 เมตร เทยีบเทา่กบัอาคาร 42 ชัน้ สงิคโปรฟ์ลายเออรถ์กูออกแบบเป็นแคปซลูรปู

ทรงกระบอก มกีระจกชว่ยปกป้องรังส ี UV ได ้นักทอ่งเทีย่วสามารถมองเห็นววิของเมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุ

ลกูหลูกูตาแลว้ยงัมองเห็นววิทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้กีดว้ย เมือ่ชงิชา้หมนุมาถงึจดุสงูสดุทีค่วามสงู 165 เมตร เรา

สามารถ มองววิจากดา้นบนเพือ่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของสงิคโปร ์และบรเิวณศนูยก์ลางการคา้ยา่นมารน่ีา

ไดแ้บบรอบๆ ทั่วทศิ 360 องศา(รวมคา่บตัรขึน้ ) จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะ

สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY(รวมคา่เขา้ 2Domes 28 SGD(700 บาท)อสิระใหท้า่นไดช้มการจัด

สวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง

แหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้งัมทีางเดนิลอย

ฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจาก

มมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ 

โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree8SGD (208บาท) 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอ

รอ่ยอาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng 

Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้อสิระทา่นที่“มารนีา่ เบยแ์ซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร์ มารน่ีา เบยแ์ซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky 

Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท2์3 SGDประมาณ 600 บาท) 

เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3แซนดส์สกายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 

ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มี

รา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนดส์ คาสโิน ” ทีต่ัง้อยูใ่นตัว

อาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุ
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รปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 

600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และ

ตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลาย

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 

Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่

วา่ Wonder FullLight การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sands

เป็นลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กQuality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrisonหรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

 

วนัทีส่อง S.E.A. AQUARIUM +UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke 
Quay – Bumboat (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

รถโคช้น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

น าทา่นเขา้ชมS.E.A. Aquarium (รวมคา่บตัร)เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกกบั Marine Life Park จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกู

ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สาย

พันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความ

อดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 หลงัจากน ัน้ น าทา่นไปยงั อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวม

คา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

***ไมเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะ

ไดพ้บและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ 

เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ !!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ

 ของรถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจาก

ซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ย

ไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณ พบกบัเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณ

มมัมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะลอสต์เวลิด์หรอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครลว่งล้ํา

เขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัไดพ้บกบัการแสดงโชว์

ผาดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ์  สนุกแบบชวิชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงนําจาก

ภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ์ ,มารต์ี้,เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุ

เขา้สูป่่าทบึแหง่นีโ้ซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และ

ตืน่ตาไปกบับรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษ

ไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่สปีลเบริก์ 

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัว

บนทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟารฟ์ารอ์เวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟารฟ์ารอ์เวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟส

ทฟีวอลค์ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชม

คาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!! 

......... น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

น าทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร์ มปีระวัติ

ยาวนานมารว่ม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แกท่กุวันนี ้ “คลารก์คยี์” ก็ยงัเต็มไป

ดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดังสนิคา้ถกูปรับเป็น

รา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและ

กลางคนื(รวมคา่ลอ่งเรอื) 

จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กQuality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrisonหรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
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วนัทีส่าม Duty Free Shop– วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์-ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์– 

สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดวิตีฟ้ร ี (Duty Free Shop)ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้

มากมาย อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวนช์มวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศ์

ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้ง

หนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ)ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกล ้

กนัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย

ประมาณ 1 ช.ม. 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามาวางขาย

ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลํา

จะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก 

เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงรายสองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิAir Asiaเทีย่วบนิที ่FD350 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

มนีาคม 2561 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
FULL BOARD 

เทีย่วครบตามรายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

16-18 มนีาคม 61 

16,999.- หกัออก 4,000.- 4,500.- 23-25 มนีาคม 61 

30 มนีาคม – 1 เมษายน 

เมษายน 2561 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
FULL BOARD 

เทีย่วครบตามรายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

6-8 เมษายน 61 
 

17,999.- หกัออก 5,000.- 

4,500.- 

13-15 เมษายน 61 
วนัสงกรานต ์ 19,999.- หกัออก 6,000.- 

14-16 เมษายน 61 
วนัสงกรานต ์

19,999.- หกัออก 6,000.- 

20-22 เมษายน 61 16,999.- หกัออก 4,000.- 

 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,000 บาท 

 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 

บาท บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท 

 

 

กรณีเปิดกรุป้ใหมท่ีไ่มม่ใีนซรียี(์เช็คทีน่ ัง่กอ่นจองอกีคร ัง้) 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท 
ชว่งเทศกาล มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท  

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ ***  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะ

เขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนั
เดินทาง*** 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

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

ตามความพงึพอใจ) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร ์
ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  ๆ
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3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั
จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ์
การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่

จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่ว

ตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆที่

อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 


