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SINGAPORE SO SHIOK!! 
By SINGAPORE AIRLINE (SQ) 

บนิหร ู// นอนโรงแรม 3.5 ดาวกลางเมอืง 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 

อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รวมคา่บตัรแลว้ 

 ชมโชวน์ํา้พรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
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 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม นํา้ด ืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– วดัเจา้แมก่วนอมิ - นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - GARDEN BY THE BAY - 

มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/-/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4เคานเ์ตอร์K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

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

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้นําทา่นเดนิ

ทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจดัผงัเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่     

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงอยา่งมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศักดิส์ทิธิใ์น

องคเ์จา้แมก่วนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดนีส้รา้งขึน้กอ่น

สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะเจา้

แมก่วนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก 

บรเิวณแหง่นีถ้กูระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิแหง่นีก้ลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความ

ศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  

นําทา่นแวะชม  นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี 

 
จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นได ้

ชมการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนา

อยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยงัมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงาม

ของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 

2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ตาํนานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

 จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 

ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน ” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 3.5 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)     

     

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สาํหรบั Option A  (B/-/-) 

“FREE & EASY” 

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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             ********************************************************** 

สาํหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิารตลอดวนั*** 
รถโคช้นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ หลงัจากวนัออก

เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+คํา่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ !! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู   และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมมัมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครลว่งล้ําเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่

นี้โซนนวิยอรก์ สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกบั

บรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท์ !คาเมรา่ ! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี
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วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

33 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่นหรอื 850 บาท / ทา่น  ))    

จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจน้ํุาเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมนํ่า้สงิคโปร์ มปีระวัตยิาวนานมารว่ม 

150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แก่  ทกุวันนี ้“คลารก์คยี์” ก็ยงัเต็มไปดว้ยสสีนัของ

ความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดังสนิคา้ถกูปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา 

ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื   

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD หรอื 650 บาท) 

 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 3.5 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  

                    ชอ้ปป้ิง ORCHARD - สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/L/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่  ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง  ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่  “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็น

ทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์  ปจัจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม  

“Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร. 5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 

เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก นําทา่น  

ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออก

ทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท ” ซึง่โดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมนํ่า้สงิคโปร ์

 นําทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย 

อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน์  ชมวดัพระเขีย้วแกว้ ( Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง 

วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ)  ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขก

ซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จากน ัน้นําทา่นอสิระช็อปป้ิงรถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

 

************************************************************************* 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี  
17.35 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SQ982 
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
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19.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 
************************************************************************* 
..........น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางกี  
18.45 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SQ978 
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
20.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 
************************************************************************* 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ย
รายการเทา่น ัน้!! 

** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไฟทบ์นิขากลบั 
ระหวา่ง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ ัง่วา่งของสายการบนิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
เลอืกชําระตาม OPTION ทีท่า่นตอ้งการ 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 

JAN-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

FREEDAY 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

FULLBOARD 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ978 

1845-2010 

26-28 JAN 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

FEB-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

FREEDAY 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

FULLBOARD 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ978 

1845-2010 

2-4 FEB 2018 14,555.- 
16,555.- 

จอง 4 ทา่น แถม 
EXPRESS 

4,900.- 

3-5 FEB 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

9-11 FEB 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

16-18 FEB 2018 
ตรษุจนี 

16,555.- 18,555.- 4,900.- 

17-19 FEB 2018 16,555.- 18,555.- 4,900.- 
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ตรษุจนี 

23-25 FEB 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

MAR-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

FREEDAY 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

FULLBOARD 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ978 

1845-2010 

1-3 MAR 2018 
มาฆบชูา 

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

2-4 MAR 2018 
มาฆบชูา 

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

9-11 MAR 2018 
 

14,555.- 16,555.- 4,900.- 

16-18 MAR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 

23-25 MAR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 

30 MAR – 1 APR 
2018 

14,999.- 16,999.- 4,900.- 

31 MAR – 2 APR 
2018 

14,999.- 16,999.- 4,900.- 

APR-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

FREEDAY 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

FULLBOARD 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ978 

1845-2010 

6-8 APR 2018 
วนัจกัร ี

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

11-13 APR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 

12-14 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

13-15 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

16,999.- 18,999.- 4,900.- 

14-16 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

16,999.- 18,999.- 4,900.- 

15-17 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

 20-22 APR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 
 21-23 APR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 
 27-29 APR 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 

 
30 APR – 1 MAY 
2018 วนัแรงงาน 

15,999.- 17,999.- 4,900.- 

MAY-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

FREEDAY 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

FULLBOARD 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////// 
SQ978 

1845-2010 

4-6 MAY 2018 14,999.- 16,999.- 4,900.- 

11-13 MAY 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

12-14 MAY 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

18-20 MAY 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

25-27 MAY 2018 14,555.- 16,555.- 4,900.- 

 
 เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
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ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,500 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิออก     ทา่นละ 5 ,000 บาท 

 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จําหนา่ย 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   
 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท  
*** เมือ่ชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ ***  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งกาํหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

 
 

เง ือ่นไขตดักรุป๊ 

(SQ) So Shiok/Full Option/Fully Booked 

10+0  ทา่นเพิม่ 2,000 

15+0  ทา่นเพิม่ 500 

15+1  ทา่นเพิม่ 1,000 

20+1  ทา่นราคาเทา่ซรียี ์
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

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

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

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  ๆ

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่น
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 


