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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรมระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิต้ีทวัร์ เมอไลออ้น - วดัเจา้แม่กวนอิม – น ้าพุ
แห่งความมัง่คัง่ - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย ์แซนด ์         

   
Quality Hotel // Hotel Re // 

Link Hotel // Marrison 

2 

เลือกเท่ียวตาม Option ท่ีตอ้งการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร) + ชมแสงสียา่น Clarke 
Quay 

   
Quality Hotel / Hotel Re / 

Link Hotel / Marrison   

3 

Duty Free Shop – วดัพระเข้ียวแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์–  ยา่นลิตเต้ิลอินเดีย 
- ช็อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – 
กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL SINGAPORE 
สิงคโปร์ Super Save 

3 วนั 2 คนื 
 

การเดนิทาง : สิงหาคม – ธันวาคม  2562 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

9,999.- 
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วนัที่แรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตีท้ัวร์ เมอไลอ้อน – น า้พุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอมิ - GARDEN BY THE BAY 
- มารีน่า เบย์ แซนด์          

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง (เวลาท้องถ่ินเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร - BOON TONG KEE ข้าวมนัไก่ช่ือดงั ระดบั 5 ดาว 
 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกดท์อ้งถ่ิน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรัฐบาล 

ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของ
สิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก น าท่านชมElephant Statue รูปป้ันช้าง
ส าริด เป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพนัธไมตรีกบั
ประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึง
เป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ น าท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่
ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สร้างข้ึนโดยนกั
ธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลาน
น ้าพุ และไดส้มัผสัน ้าจะพบโชคดีและ ร ่ ารวยตลอดปี 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก ทั้งชาว
สิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองค์เจา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคนท่ีมา
ไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนัน่เอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมา
ตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจา้แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม 
เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถกูระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่ง
ท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือ
วา่เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์ จากนั้นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY 
THE BAY  อิสระให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจนีแสนอร่อย  
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 จากนั้นอิสระท่านท่ี มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไปดว้ย
หอ้งพกัและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่
รวมค่าขึน้ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย 
พาร์คน้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ี
มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไมใ้หญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มี
ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี มารีน่า เบย ์แซนด์ส คาสิโน ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้
อาทิ รูเลต็ต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย 
ส าหรับนักชอปป้ิงทั้ งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonder Full Light 
การแสดงน้ี จดัข้ึนท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 (บริการน า้ด่ืม / WIFI ท่ีห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 
 

วนัที่สอง เลอืกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 
 Option A: Free & Easy (อสิระไม่มรีถและไกด์บริการ) (B/-/-) 
 Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

Option A : FREE & EASY (ไม่มีรถและไกด์บริการ) 
อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั รับแผนท่ีและสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากหวัหนา้ทวัร์ 

************************************** 
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Option B : รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 
**มรีถและไกด์บริการ** 

 รถโคช้น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิง
ระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 

 ***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เดก็ 
 ***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่าน้ัน หลงัจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 
 (อสิระอาหารกลางวนั+ค ่า เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก) 
 ใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพ้บและ

สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือ
ท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ย
ระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่าย
มนุษย ์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

 โซนอียิปตโ์บราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลาน
ในท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั   

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลดห์รือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม 
ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัท์
ไดท่ี้ วอเตอร์เวิลด ์!! 

 โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผสั
เมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การ
แสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนน
แห่งน้ี  

 โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์คร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่
เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน – ด่ืม - 
ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นม
และคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้
เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 

 ***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine 
Life Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เดก็ อายุต  า่กว่า 
12ปี 29 SGD)   
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 จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ ้ า สามารถบรรจุ
น ้ าเค็มได้กว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ ้ ากว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซาก
ปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย 
น าท่านอิสระชมแสงสียา่น Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะ
ท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวนัน้ี “คลาร์กคีย”์ กย็งัเต็มไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ีผลดัเปล่ียนกนัมา
เยือน โกดงัสินคา้ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งกลางวนัและ
กลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เดก็ อายตุ  า่กว่า 12ปี 15 SGD)  
จากน้ันเข้าสู่ที่พกั Quality Hotel / Hotel Re / Link Hotel / Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 (บริการน า้ด่ืม / WIFI ท่ีห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วนัที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด – THE 
JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน ์
ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ 
วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายใน
การก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา
สนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้
สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือ
ของท่ีระลึกตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม.  น าท่านเดินทางไปยงัย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผสับรรยากาศสีสันแห่ง
วฒันธรรมของชาวอินเดียตามช่ือบอก ใครมายา่นน้ีอาจจะนึกวา่ก าลงัเท่ียวอยูใ่นประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดย
มีอาคารบา้นเรือนต่างๆในสไตลโ์คโรเนียลถูกน ามาทาสีสดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีซ้ือขาย
แลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ ตั้งแต่เส้ือผา้ ดอกไม ้สนามแข่งมา้ ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าประมาณ 
30 นาที   

  อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ 
ท่ีตั้ งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของ
สิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดี
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มากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  
พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทั้งศูนยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ 
(Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบช่ือดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้น
เหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น สามารถเช่ือมต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะ
อลงัการดว้ยน ้าตกยกัษ ์(Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่
ดา้นล่าง 

......... น.  ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางก ี

20.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL105 

22.05 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับ

ขึน้ของภาษนี ้ามนัของสายบิน 
*****กรุ๊ปออกเดนิทางได้เมือ่มจี านวน ผู้เดนิทาง 10 ท่านไม่มหัีวหน้าทัวร์ // ผู้เดนิทางถึง 15 ท่านขึน้ไป (มหัีวหน้าทัวร์)*** 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลูกค้า 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ Option 

A 

Option 

B 

15 - 17 ส.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

22 - 24 ส.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

23 - 25 ส.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 
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24 - 26 ส.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

29 ส.ค. - 31 ส.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

30 ส.ค. - 01 ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

31 ส.ค. - 02 ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

5 - 7  ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

6 - 8 ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

7 - 9  ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

8 - 10  ก.ย.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

12 - 14 ก.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

2 – 4 ต.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

15 – 17 ต.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

16 – 18 ต.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

20 – 22 ต.ค.62  10,999.- 12,999.- 4,500 

21 – 23 ต.ค.62 

(วนัปิยมหาราช) 
12,999.- 14,999.- 4,500 

27 – 29 ต.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

28 – 30 ต.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

1-3 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

2-4 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

7-9 พ.ย.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

8-10 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

9-11 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

14-16 พ.ย.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

15-17 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

16-18 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 



 

 8   

21-23 พ.ย.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

22-24 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

23-25 พ.ย.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

28-30 พ.ย.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

29 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

01-03 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

05-07 ธ.ค.62 (วนัพ่อแห่งชาติ) 12,999.- 14,999.- 4,500 

06-08 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

07-09 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

08-10 ธ.ค.62 (วนัรัฐธรรมนูญ) 12,999.- 14,999.- 4,500 

12-14 ธ.ค.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

13-15 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

14-16 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

15-17 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

19-21 ธ.ค.62 9,999.- 11,999.- 4,500 

20-22 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

21-23 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

22-24 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

26-28 ธ.ค.62 10,999.- 12,999.- 4,500 

27-29 ธ.ค.62 (วนัหยุดปีใหม่) 12,999.- 14,999.- 4,500 

28-30 ธ.ค.62 (วนัหยุดปีใหม่) 13,999.- 15,999.- 4,500 

29-31 ธ.ค.62 (วนัหยุดปีใหม่) 13,999.- 15,999.- 4,500 

30 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 (วนัหยุดปี

ใหม่) 
14,999.- 16,999.- 4,500 
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31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63 (วนัหยุดปี

ใหม่) 
14,999.- 16,999.- 4,500 

01-03 ม.ค.63 (วนัหยุดปีใหม่) 12,999.- 14,999.- 4,500 

02-04 ม.ค.63 (วนัหยุดปีใหม่) 10,999.- 12,999.- 4,500 

***ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี  ราคา 3,000 บาท*** 

***เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท*** 

***เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท*** 

 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน หรือ 180 วนั ขึน้ไป

ก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  

***ทางบริษทัมตีั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าควิเคร่ืองเล่น) 

จ าหน่าย (ต้องมตีั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ านวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 SGD หรือ 
1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  
*** เมือ่ช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตัว๋เร็วกว่าปกต*ิ** 
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อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 2 วนั ท่านละ 600 บาท //  3 วนั ท่านละ 700 บาทตลอดทริป  
เกบ็ทีส่นามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง(ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มนัของสายบิน   

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
 

เงือ่นไขการจอง 

**** ไม่มีการคนืเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณจีอยทวัร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบริการทีสิ่งคโปร์เป็น

แบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 
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3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
2. ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

2. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางใน
กรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้
เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทน
ของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

3. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 
 


