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SUPERB SINGAPORE (TG) 
 

รวมคา่บตัรครบถว้น เก็บตกทกุไฮไลท ์

พกัโรงแรม 4* กลางเมอืง 

HIGHLIGHT ของรายการ 

 ชมLuminaสวนสตัวส์งิคโปรฉ์ลองครบรอบ45ปีชมแสงสขีอง
ป่าไมย้ามคํา่คนืรวมคา่บตัรแลว้ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมคา่บตัรแลว้ 2 โดม 
 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รวมคา่บตัรแลว้ 
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 เขา้ชมS.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลก รวมคา่บตัรแลว้ 
 ขึน้ชมววิบนชงิชา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก Singapore Flyer รวมคา่กระเชา้แลว้ 

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

 รวม นํา้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ย็น ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้
แบบ ABF บรกิาร 

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY – 
ลอ่งเรอื BUMBOAT -มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสนามบนิ สวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

08.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG403 

11.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชมิไกต่อนไหหลําแสนอรอ่ย 

 

 นําทา่นแวะชม  นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นขึน้ชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ (รวมคา่บตัร) ถอืวา่เป็นชงิชา้

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 165 เมตร ซึง่สงูกวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลย

ทีเดียว เมื่อมองวิวจากดา้นบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสงิคโปร์ และบริเวณ

ศนูยก์ลางการคา้ยา่นมารน่ีา ซึง่สามารถมองไปรอบๆไดท่ั้วทศิ 360 องศา สงิคโปรฟ์ลายเออร ์

ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมกีระจกช่วยปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนั้นผูเ้ยีย่มชม

สามารถมองเห็นววิของเมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุลูกหูลูกตาแลว้ยังมองเห็นววิทีอ่ยูด่า้นลา่งได ้

อกีดว้ย แต่ละแคปซลูจะมแีอรป์รับอากาศทําใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพืน้ที ่28 ตาราง

เมตร นอกจากนี้ยังมมีา้น่ังเล็กๆ ไวสํ้าหรับคนทีม่คีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชม

ววิพรอ้มกับความสะดวกสบายดว้ยไม่ตอ้งกังวลและการหมุนแต่ละรอบใชเ้วลาประมาณครึง่

ชั่วโมง แตล่ะแคปซลูจุคนได ้28 คน นอกจากนี้ยังมเีสยีงบรรยายมุมมองทัศนียภาพต่างๆ ที่

คณุมองเห็นไดร้อบทศิ 
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จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY (รวมคา่บตัร

ท ัง้ 2 โดมแลว้) อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์

และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยาน

แหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มี

ไวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ําหรบั Super Tree 8 

SGD (208 บาท  

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอ

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

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

 นําท่าน ล่องเรอื BUMBOAT (รวมค่าบตัรแล้ว) ชมแสงสเีมอืงสงิคโปรย์ามคํ่าคนืย่าน Clarke 

Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมนํ่า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ทุก

วันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูก

ปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บันเทงิทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวนัและกลางคนื   

            

 จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

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

บนสวนไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

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

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

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

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ ทีใ่หญท่ีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ท ีล่าน 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 FURAMA CITY CENTER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

 

วนัทีส่อง UNIVERSAL STUDIO+ S.E.A. Aquarium  (รวมคา่บตัร) – Lumina (รวมคา่บตัร)     

           (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เชา้   จากน ัน้รถโคช้นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโต

ซ่า อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้//

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

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุก)*** 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ที่

ออกแบบใหมห่รอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครลว่งล้ําเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้ังมมีมุ ลด



SPHZ     5 
 

Superb SQ Fully Booked 3Days (SQ)          

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินยีย่มชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร์แหง่แรกของประเทศสงิคโปร์  !!!!!!  

นําทา่นชม  S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine 

Life Park ((รวมคา่บตัรแลว้รวมคา่บตัรแลว้  ))    

จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจุน้ําเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน้ํ์ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหกัพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

นําทา่นชม LUMINA สวนสตัวส์งิคโปรฉ์ลองครบรอบ 45 ปี ((รวมคา่บตัรแลว้รวมคา่บตัรแลว้  ))  ดว้ยการ

เปิดโซนพเิศษในชือ่วา่ The Rainforest Lumina ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกของสงิคโปร ์ทีจ่ะนําเสนอ

ประสบการณ์พเิศษดว้ยการชมแสงสขีองป่าไมย้ามคํา่คนืโดยจัดแสดงดว้ยเทคโนโลยล้ํีาสมัย ผู ้
เขา้ชมจะไดส้นุกไปกับการมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ของงานแบบอนิเตอรแ์อคทฟิ ตลอด
เสน้ทางเดนิในป่าของสวนสตัวส์งิคโปรเ์ป็นระยะทางกวา่หนึง่กโิลเมตร เรยีนรูค้วามสามารถและ
พลังพเิศษของเหลา่สตัวป่์าทีเ่ราอาจจะไมเ่คยรูม้ากอ่นในสว่นจัดแสดงพเิศษตามเสน้ทางเดนิ 

            

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั FURAMA CITY CENTER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนํา้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม City tour - Duty Free Shop –ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ 

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

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้นําท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซ ึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปร์ในครัง้แรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้คร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมนํ่า้สงิคโปร ์

 

นําทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษที ี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้

มากมาย อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 

นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแหง่นี้สรา้ง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 

เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านได ้
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สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดนิ

เลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร Roland chili crab 

จากน ัน้นําทา่นอสิระช็อปป้ิงรถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

 

 

************************************************************************* 
……… น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิThai Airways เทีย่วบนิที ่TG410 

22.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

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

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

 

DEC-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งคู ่
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋  

พกัเดีย่ว 

TG403 

0800-1115 
//// 

TG410 
2050-2210 

30 DEC 18 – 1 JAN  

(วนัหยดุปีใหม)่ 

27,999.- 
26,999.- 

-10,000.-  5,900.- 

 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)         มเีตยีงลด 1,000 บาท 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 
ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 3,900 บาท 
 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จําหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น*** 
(ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น)            
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ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

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

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ10,000 บาท  
*** เมือ่ชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทาํการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งกําหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

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

ตามความพงึพอใจ)  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั 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. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
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3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ทา่น
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 


