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SUPERB SINGAPORE EPIC 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

พกัโรงแรม 4 ดาวตรงขา้มเกาะเซ็นโตซา่ @ BAY HOTEL 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

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

รวม อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร สามารถเดนิหา้ง VIVO CITY และเขา้ออกเซ็นโต

ซา่ โดย EXPRESS TRAIN ไดต้ลอดวนั http://www.bayhotelsingapore.com/ 

http://www.bayhotelsingapore.com/


 
 
 
 
 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

Superb Singapore EPIC          

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์

 รวมคา่บตัร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว้ 
 ชอ้ปป้ิงจใุจท ัง้ถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แมก่วนอมิ – ยา่น Clarke Quay -  

มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูชิ ัน้4 เคานเ์ตอร ์E ประต3ูอ าคารผูโ้ดยสารขาออก สาย

การบนิ Jetstar โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระ 

09.30 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K512 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้า

เชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่ง

มาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้แมก่วนอมินัน้  มา

จากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งขึน้กอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคน

จนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพือ่สักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางส าหรับพบปะ 

พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถ้กูระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กัน แต่

ปาฏหิารยิอ์ย่างยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแห่งนี้กลับไม่ไดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้

เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

น าท่านอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปาก

แมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่า

เทยีบเรอืเกา่แก ่ทกุวันนี ้“คลารก์คยี”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสสีนัของความ

หลากหลายทัง้ผูค้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับ

เป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต อ้นรับ

นักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื   

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD) 

จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนด์ส 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

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

บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอด

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

ยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญท่ีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่

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

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั BAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
** โรงแรมอยูต่รงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโ์ปร ์ 

มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซน็โตซา่ตลอดวนั 
 

วนัทีส่อง        น ัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ Universal Studio (รวมคา่บตัร) – เทีย่วสวนสนกุเต็มวนั (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิเทา้เขา้สูห่า้ง VIVO CITY ตรงขา้มโรงแรม เพือ่น ัง่รถ EXPRESS TRAIN เขา้สู่

เกาะ SENTOSA  (ไมร่วมคา่รถไฟเขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่น ัน้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะตะลยุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore 

สวนสนกุระดบัโลก (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ หลงัจากวนัออก

เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

 
***(อสิระอาหารกลางวนั+เย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 

 
 ดา้นในประกอบดว้ยทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง
จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยงัม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม 
Crockford Tower  
 

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟ

เหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

http://www.bayhotelsingapore.com/
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4) Revenge of The Mummyขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัมี ่ 

5) Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง สเีสยีง 

จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื 

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevardสมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่

ความ บนัเทงิของจกัรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

- S.E.A. Aquariumเปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park คอืพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีถ่กูจัด

อนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมทีใ่หญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีก่บับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญ่

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

33 33 SSGGDD  หรอื หรอื 850850  บาท บาท / / ทา่นทา่น  ))    

จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. หวัหนา้ทวัรน์ าคณะเดนิทางกลบัสู่โรงแรม (ท่าน

ใดยงัไม่จุใจสามารถ กลบัโรงแรมได้เองตาม

อธัยาศยั) 

พเิศษ !!! ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในเกาะเซ็นโตซา่อยา่งเต็มที ่ไม่
วา่จะไปการเลน่คาสโิน // เดนิเลน่รมิหาด SILOSO // ชมโชว ์

CRANE DANCE ตอน 2 ทุม่ 

                            (รถไฟเทีย่วสดุทา้ย 23.45 น.) 

 

 
 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั BAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 

** โรงแรมอยูต่รงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโ์ปร ์ 
มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซน็โตซา่ตลอดวนั 

 

วนัทีส่าม ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - ชอ๊ปป้ิงมสุตาฟา – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  

                      ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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             น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)                      

             สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง  

           สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมด   

          ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี    

          ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่น 

          ไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิ  

          เลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชอ๊ปป้ิงหา้ง Mustafa Centre ยา่น Little India เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ วา่ถกูกวา่ซือ้ ใน
เมอืงไทย จะเป็นสนิคา้ อาทเิขน่ น ้าหอม ของช ารว่ยของฝากทัว่ไป เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ นาฬกิา 
กระเป๋า แลว้ก็ของใช ้ทั่วไป 
จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้ร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

 

 

 

 

 

 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
......... น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K513 

20.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

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

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 

จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

เดอืนกมุภาพนัธ ์

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

10-12 กมุภาพนัธ ์17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 
11-13 กมุภาพนัธ ์17 

วนัมาฆบชูา 
15,555.- 

เดอืนมนีาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

10-12 มนีาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 
17-19 มนีาคม 17 13,999.- 

24-26 มนีาคม 17 13,999.- 

31มนีาคม-2เมษายน 17 13,999.- 

เดอืนเมษายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

7-9 เมษยน 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 
15-17 เมษายน 17 

วนัสงกรานต ์
16,999.- 

เดอืนพฤษภาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 

5-7 พฤษภาคม 17 
วนัฉตัรมงคล 

15,555.- 
3,700.- 5,900.- 

12-14 พฤษภาคม 17 13,999.- 
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3K513 
1910-2035 

19-21 พฤษภาคม 17 13,999.- 

 

เดอืนมถินุายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

30 มถินุายน – 2กรกฎาคม  13,999.- 3,700.- 5,900.- 

 

เดอืนกรกฎาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 กรกฎาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

8-10 กรกฎาคม 17 
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

15,555.- 

21-23 กรกฎาคม 17 13,999.- 

28-30 กรกฎาคม 17 13,999.- 

เดอืนสงิหาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

4-6 สงิหาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

12-14 สงิหาคม 17 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

16,999.- 

18-20 สงิหาคม 17 13,999.- 

25-27 สงิหาคม 17 13,999.- 

เดอืนกนัยายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

22-24 กนัยายน 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 

29กนัยายน –1ตลุาคม  13,999.- 

เดอืนตลุาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

6-8 ตลุาคม 17 13,999.- 

3,700.- 5,900.- 13-15 ตลุาคม 17 14,555.- 

14-16 ตลุาคม 17 14,555.- 
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1910-2035 20-22 ตลุาคม 17 14,999.- 

21-23 ตลุาคม 17 
วนัปิยะ 

15,999.- 

28-30 ตลุาคม 17 13,999.- 

 

เดอืนพฤศจกิายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

3-5 พฤศจกิายน 17 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดอืนธนัวาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 ธนัวาคม 17 

14,999.- 
3,700.- 5,900.- 

2-4 ธนัวาคม 17 

3-5 ธนัวาคม 17 

15-17 ธนัวาคม 17 

16-18 ธนัวาคม 17 

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 ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

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

 

 
เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
ชว่งเทศกาล มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท  

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบนิ JETSTAR 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 15 SGD / ทา่นตลอดทรปิ  (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความ

พงึพอใจ)  

 คา่รถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่น ัน้ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
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5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


