
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

BY SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 จดุเดน่โปรแกรม 

 ทีพ่กั4ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง ชอ้ปจใุจ สงิคโปร ์4วนั 3คนื   

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 เมน ูCHILI CRAB ตน้ตาํรบั + ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE +SONG FA BUKKUTEH 

      ชมโชวน์ํา้พสุดุอลงัการงานสรา้ง WING OF TIME 

      นําทา่นนําทา่นขึน้ชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก Singapore Flyer 



 

 

 

 

 

 

              

กาํหนดเดนิทาง 

วนัแรก (1)  กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- มารนีา่เบยแ์ซนด ์– นํา้พมุ ัง่ค ัง่  - Bumboat (-/-/D) 

06.00/09.00 คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.40/12.30 เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ เทีย่วบนิที ่SQ 973/SQ975 

13.05/16.00 เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทึง่ พเิศษ นําทา่น เยีย่มชม 

“มารนีา่ เบย ์แซนด"์  

 

 

 

 

รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์มารน่ีา เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 

2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่

รวมคา่ขึน้ 23เหรยีญ) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย 

พารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. 

และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไม ้

ใหญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และ

ยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัว

โรงแรม นําทา่นชม  นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth  แหง่เมอืง

สงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จ

ชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาด

ใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชค

ดแีละ รํ่ารวยตลอดปี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผดัพริกตน้ต  ารบั (1) 
หลงัอาหารคํา่  นําทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ํา้

สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอื

เก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความ

หลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลีย่นกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น



 

 

 

 

 

 

              

รา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทงิทีต่อ้นรับนักท่องเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื 

พรอ้มลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสยีา่นใจกลางเมอืงสงิคโปร ์30 นาท ี (รวมคา่เรอื

แลว้) 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม (2) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ท ัง้วนั เลน่ไดไ้มจ่ํากดัรอบ – ชมโชว ์WING OF TIME   

                     (B/-/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนือจนิตนาการ ไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักร 

ความบันเทงิระดับโลก ใหท้า่นไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในที่

เดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิด

ฉากความสนุกกับ  ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่

ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคูทั่ง้หวาดเสยีวและ

สงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กา

แล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอื

ฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  
 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่

วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใคร

ลว่งล้ําเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นัน้ยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการ

แสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนํา

จากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อย

ตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นีโ้ซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิ

ทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค 

ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคช ัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์คร ัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์



 

 

 

 

 

 

              

ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์3มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้

เทา่นัน้ นอกจากนีย้ังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับ

รา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากท่ัวทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้น

แบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 

 ***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ทา่นสามารถเลอืกชม  AQUARIUM พพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าแหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ทีเ่ปิดใน

ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2012 บนเกาะตากอากาศของเกาะเซนโตซา่ ถอืวา่เป็นพพิธิภัณฑ์

สัตวน้ํ์าที่ใหญ่ที่สดุในโลก ประกอบไปดว้ย 10 โซนทีแ่ตกต่างกัน สามารถชมความงดงาม

ของโลกใตส้มทุร โดยดผูา่นแผงรับชมขนาดใหญ ่มคีวามสงูถงึ 36 เมตร กวา้ง 83. เมตร   
(ไม่รวมค่าบตัรประมาณ  38 SGD ) อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ 

 ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร    

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (3) 

18.40 น. จากนัน้นําทา่นพบกับโชว ์“Wings of Time” โชวส์ดุอลังการ

ใหมล่า่สดุจาก Resort World Sentosa ทีจ่ะนําคณุเขา้สู่

เรือ่งราวเกีย่วกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนัก

เดนิทาง ทีส่ํารวจสถานทีม่หัศจรรยท่ั์วโลก ดําเนนิเรือ่งดว้ย 

น้ําพ ุมา่นน้ํา ดนตร ีและแสงเลเซอร ์ทีจ่ะทําใหท้า่นประทับใจไปตราบนานเทา่นาน  

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม (3)  ไชนา่ทาวน ์– Garden by the bay – Orchard rd .(B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

    

 

   จากน ัน้เดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์นําทา่นชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth 

Relic Temple) อยูใ่นยา่นไชน่าทาวนข์องสงิคโปร ์สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว

แกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิา

ฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสน

พธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื  ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) / อสิระชอ้ปป้ิงของฝากทีร่ะลกึยา่นไชน่า



 

 

 

 

 

 

              

ทาวน์  นําทา่นสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ 

เบย ์ (GARDEN BY THE BAY) ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ให ้

ทา่นไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาตขิอง 

Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี ้ยังมทีางเดนิลอย

ฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน  

   มไีวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super 

tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ (รวมคา่ข ึน้ลฟิตส์าํหรบั 

Super Tree) และยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูิ

ทีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี ้Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพ

แบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ 

Cloud Forest) 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร  SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตูม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ริม่ตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1696 กอ่ตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี   (5) 

บา่ย นําคณะอสิระชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามาวางขาย

ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอื

สนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็

อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สอง

ฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

** (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) ** 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่(4) เมอรไ์ลออ้น - Singapore Flyer - กรงุเทพฯ  (B/L/-)      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  

เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้

ออกทางอา่วมารน่ิา มทัีศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีาก

ดา้นหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึง่โดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทเุรยีนผา่นชม อาคาร

รัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ 



 

 

 

 

 

 

              

ปัจจบุันเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทัีศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมี

ฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนาม

ทเุรยีน จากนัน้นําทา่นชม “Old Parliament House” ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ปัจจบุันเป็นจดุรวมของศลิปะ,ดนตร,ีการเตน้รํา,การแสดงตลก และเก็บภาพความ

ประทับใจกับ “Elephant Statue” รปูปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ที่

พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

จากนัน้นําทา่นขึน้ชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก สงิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore 

Flyer)  ถอืวา่เป็นชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 

165 เมตร ซึง่สงูกวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว เมือ่มอง

ววิจากดา้นบนคณุจะเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของสงิคโปร ์และ

บรเิวณศนูยก์ลางการคา้ยา่นมารน่ีา ซึง่สามารถมองไปรอบๆไดท่ั้ว

ทศิ 360 องศา สงิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore Flyer) ถกู

ออกแบบเป็นแคปซลูรปูทรงกระบอกมกีระจกชว่ยปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนัน้ผูเ้ยีย่มชมสามารถ

มองเห็นววิของเมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุลกูหลูกูตาแลว้ยังมองเห็นววิทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้กีดว้ย 

แตล่ะแคปซลูจะมแีอรป์รับอากาศทําใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพืน้ที ่28 ตารางเมตร 

นอกจากนีย้ังมมีา้น่ังเล็กๆ ไวส้ําหรับคนทีม่คีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิ

พรอ้มกับความสะดวกสบายดว้ยไมต่อ้งกังวลและการหมนุแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครึง่

ชัว่โมง แตล่ะแคปซลูจคุนได ้28 คน นอกจากนีย้ังมเีสยีงบรรยายมมุมองทัศนยีภาพตา่งๆ ที่

คณุมองเห็นไดร้อบทศิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ช่ือดงั ระดบั 5 ดาว (7) 

บา่ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

16.00/18.40 ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่SQ 976 / SQ978 

(โปรแกรมทีก่ลบัดว้ย SQ978 จะพาไปชอ้ปป้ิงที ่City point outlet 13.00-15.15) 

17.30/20.00เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ  
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจํีานวน ***เดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 



 

 

 

 

 

 

              

อตัราคา่บรกิาร 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 
////////// 
SQ976 

16.00-17.30 

12-15 MAR 2015 27,999.- 

7,900.- 19-22 MAR 2015 27,999.- 

26-29 MAR 2015 27,999.- 

SQ973 
0945-1315 
////////// 
SQ976 

16.00-17.30 

3-6 APR 2015 
28,999.- 

7,900.- 

วนัจกัร ี

12-15 APR 2015 
29,999.- 

วนัสงกรานต ์

13-16 APR 2015 

วนัสงกรานต ์
27,999.- 

23-26 APR 2015 27,999.- 

SQ973 
09.45-13.15  
////////// 
SQ976 

16.00-17.30 

7-10 MAY 2015 27,999.- 

7,900.- 

14-17 MAY 2015 27,999.- 



 

 

 

 

 

 

              

21-24 MAY 2015 27,999.- 

 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเล่น) 

จ  าหน่าย 1,200-2,000 บาทตอ่ทา่น*** ข้ึนอยูก่บัช่วงการเดินทาง 
 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)     มีเตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 
 

*** สงวนสทิธิอ์อกเดนิทางข ัน้ตํา่ 15 ทา่น*** (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ ่

PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทวัรผู์ใ้หญ่ 

****ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดท์อ้งถ่ินดูแลคณะตลอดการเดินทาง**** 

 

เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางทกุทา่น 

1. *** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

คร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *** 

2. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตัวสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะที่

สญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจําเป็นและ

เหมาะสม 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุันเนือ่ง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบ

ทางการเมอืง ปัญหาการจราจรอบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความ

ผดิพลาดของสายการบนิ แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 



 

 

 

 

 

 

              

5. กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

6. กรณีออกตั๋วแลว้ลกูคา้มเีหตทุีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ในทกุ

กรณีและบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารทัง้หมดเนือ่งจากเราไดช้ําระคา่โรงแรม อาหาร 

และพาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ) 

7. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพัก

อาจจะไมต่ดิกัน  

8. กรณทีีม่กีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพัก

ในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดทพัีกนอกเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะ

คํานงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นสําคัญ  

9. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

10. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนใน

ประเทศ หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนื

เงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

11. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้

ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ

คา่บรกิารเพิม่ หรอืไมม่หีัวหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทาง หากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

13.  หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

14. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว

บางรายการ, ไมท่าน อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยให ้

ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

15. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

16. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนื

เงนิได ้เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

17. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทีส่ายการบนิอนุมัติ

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

 

 

 

 

              

18. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

19. ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่บรกิารเพิม่หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามัน 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.ควรจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน พรอ้มชําระมดั

จําทา่นละ 7,000 บาทสว่นทีเ่หลอืชําระกอ่น การเดนิทาง 15 วนั 

(ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท) 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้หมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทีร่ะบไุว ้

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ                     3.2 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งนําเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ      3.4 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆทีร่ะบ ุ

4. มัคคเุทศกบ์รกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันภัยอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลว้เขา้รับการ

รักษา) 

 

 
 

ไมร่วม 

1. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี 

2. คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

6. คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 20 SGD ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1) หากทา่นไดช้ําระคา่มัดจําทัวรเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัทีทํ่าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมัดจําใหแ้กท่า่นได ้เนือ่งจากบรษัิทฯไดช้ําระคา่มัดจําทีน่ั่งของสายการบนิ 

คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดําเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้ับลกูคา้แลว้ หากมเีหตุ

สดุวสิยัทีทํ่าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้า่นในอัตราดังตอ่ไปนี ้



 

 

 

 

 

 

              

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่มัดจํา 50% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั   หักคา่มัดจํา 100% 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 

2) หากทา่นใดมเีหตสุดุวสิยัทีทํ่าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้แต่

อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ คา่เปลีย่นชือ่ทีน่ั่งของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ แตข่อสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยเด็ดขาด 

3) ในกรณีไมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและสงิคโปร ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 100% 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 


