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SINGAPORE  SO  SHIOK 
By Thai Lion Air (SL)  

HIGHLIGHT  
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่
และ รวม อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  
 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 ชมโชวน์ า้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 

 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโิน
ระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ – น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - 
GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตร์จากไกด์ทอ้งถิ่น ซึง่ล ้อมรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่

ในอดตีเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดง

ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปร์

ในครัง้แรก น าทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นคร ึง่สงิโต

ครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิ่า มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิ

รมิแมน่ า้สงิคโปร ์

น าทา่นแวะชม  น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ

ชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลาน

น ้าพุ และไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มีชือ่เสยีง

อย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิ์ในองคเ์จา้แม่
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กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 

ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพื่อ

สกัการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม 

เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแห่งน้ีถูกระเบดิโจมตพีัง

พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิแห่งน้ีกลบัไม่ไดร้ับความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าให ้

หลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY 

THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็น

ศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สงิคโปร ์นอกจากน้ียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ ้

ทีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 

2Domes 28 SGD (700 บาท)  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

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

วนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ท ี ่

57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส 

สกาย พารค์น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่

กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 

ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และ

ไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 

และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญ

มากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้

ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิ

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

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

ทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

 

 

 

 

 

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

ส าหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถามขอ้มลูการ

เดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

ส าหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิารตลอดวนั*** 
รถโคช้น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ต้องแจ้งก่อนเดนิทางอย่างน้อย 72 ช ัว่โมงเท่าน ัน้ หลงัจากวนัออก

เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุก)*** 

ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดยีว

ที่ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้ง

ตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ!! ที่แรกและที่เดยีวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็น

เครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 

โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสยีวและสูงที่สุดใน

โลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีี่ยช์ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี่จะคบื

คลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที่พายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตาย

ของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์ูนเรื่องมาดากัสการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีที่คอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งน้ี

โซนนิวยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอรก์เมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศ
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แห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สรา้งโดย 

สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับนทอ้ง

ถนนแห่งน้ี โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์4มติ ิ

เรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน้ี่เท่านัน้ นอกจากน้ียังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาที่

กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทุกมมุโลก

รวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของ

รสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร ์!!! 

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

ในโลกกบั Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD 

หรอื 850 บาท / ทา่น )  

จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุ

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

ซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

น าทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 

ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ทุกวนัน้ี “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้น

ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ตอ้นรับ

นักท่องเทีย่วทัง้กลางวนัและกลางคนื   

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD) 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  ยา่นลติเต ิล้อนิเดยี -  

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

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ที่น่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อ

มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

น าทา่นเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้

เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญ

สงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์

และหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ 

และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของที่ระลกึตาม

อธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

น าท่านเดนิทางไปยังย่านลติเติล้อนิเดยี สัมผัสบรรยากาศสสีันแห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชือ่บอก 

ใครมาย่านน้ีอาจจะนกึวา่ก าลงัเทีย่วอยู่ในประเทศอนิเดยี ไม่ใชส่งิคโปร ์โดยมอีาคารบา้นเรอืนต่างๆในสไตล์
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โคโรเนียลถูกน ามาทาสสีดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซือ้ขายแลกเปลีย่นสิง่ของต่างๆ 

ตัง้แตเ่สือ้ผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาท ี  

บา่ย รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ีท่าเรือและเรือสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมา

ผ่านที ่ท่าเรอืของสงิคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ 

รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

21.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

*** Have a Nice Trip*** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ธนัวาคม 2560 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทีย่วครบตามรายการ 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

15-17 ธนัวาคม 60 10,999.- 12,999.- 3,700.- 

4,500.- 

16-18 ธนัวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

17-19 ธนัวาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.- 

22-24  ธนัวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

23-25 ธนัวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

28-30 ธนัวาคม 60 12,555.- 14,555.- -3,700.- 

29-31 ธนัวาคม 60 

วนัสิน้ปี 
13,999.- 15,999.- 

 
-5,700.- 

30 ธนัวาคม –1 มกราคม 

วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม ่
15,999.- 17,999.- 

 
-5,700.- 

31 ธนัวาคม –2 มกราคม 
วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม ่

15,999.- 17,999.- -5,700.- 

มกราคม 2561 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
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Option A  
Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 

 FULL BOARD 
เทีย่วครบตามรายการ 

SL100 
0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

1-3 มกราคม 61 
วนัขึน้ปีใหม ่

13,999.- 15,999.- 
-5,700.- 

4,500.- 

5-7 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

6-8 มกราคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.- 

12-14 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

13-15 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

19-21 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

20-22 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

26-28 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

 27-29 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  

กมุภาพนัธ ์2561 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว Option A  
Free & Easy 

อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทีย่วครบตามรายการ 

SL100 
0740-1120 

///// 

SL105 
2030-2130 

2-4 กมุภาพนัธ ์61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

4,500.- 

3-5 กมุภาพนัธ ์61 9,999.- 11,999.- -2,700.- 

9-11 กมุภาพนัธ ์61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

10-12 กมุภาพนัธ ์61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

16-18 กมุภาพนัธ ์61 
เทศกาลตรษุจนี 

13,999.- 15,999.- -5,700.- 

23-25 กมุภาพนัธ ์61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

24-26 กมุภาพนัธ ์61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

มนีาคม 2561 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 

เทีย่วครบตามรายการ 

 

 
 
 

SL100 

1-3 มนีาคม 61 

วนัมาฆบชูา 
12,999.- 15,999.- 

-3,700.- 

4,500.- 2-4 มนีาคม 61 12,999.- 15,999.- -3,700.- 

8-10 มนีาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.- 
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0740-1120 

///// 
SL105 

2030-2130 

9-11 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

10-12 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

11-13 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

15-17 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

16-18 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

17-19 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 

 18-20 มนีาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  

 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 

เน่ืองจากการซือ้บัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้
ระหวา่งวนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลูกทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์าม
ความพงึพอใจ)  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 6,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  
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กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้่ายบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง 

และขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้ อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู ้มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการ

บินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม
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รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิ

การคืนเงินสดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงั

ประเทศ             น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวน

สิทธ์ิในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดข้ึนจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทวัรท์ั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมี

การเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผู ้

ท่องเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่าย

ใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้ห ้

บริการในแต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิด

ภยัธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน แยกใสถุ่งพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้

ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับ

อาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 
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“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 
 
 


