
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) | ยนิูเวอร์แซล สตดูโิอ 
(รวมค่าเข้า) | สวนนกจรู่ง (รวมค่าเข้า) | ชมภาพยนตร์ 4 มติ,ิ เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, 
ชมโชว์ “Wings of Time” ท่ีเกาะเซ็นโตซา่ | ช้อปปิง้ ถนนออร์ชาร์ด | ลิม้รสข้าวมนัไก่ 
และ บกักุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สตูรสงิคโปร์ | พกัดี โรงแรมระดบั 4 ดาว* FREE WIFI | 

มีอาหารบนเคร่ือง ทัง้ขาไป -กลบั 

 

 

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน 
เดนิทาง 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562 , 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง 25,999.- 



 

 

 

 
 

 

 วัน
ที่ 1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบนิซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) 
GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน้ Super Tree)–ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)–มารี
น่าเบย์แซนส์–พัก Park Avenue Hotel 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  ประต ู5 เคาน์เตอร์ K โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ973 
13.15 น. ถึง สนามบนิซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
 หลงัจากนัน้น าทกุท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 

“GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ช่ืนชมกับต้นไม้
นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้
ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึน้ลิฟต์

ส าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงัมีโซนของโดมจดัสวน
จะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูิท่ีต้นไม้ต้องการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ 
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ 
Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนัน้เข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ น าท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทศันียภาพของแมน่ า้สิงคโปร์
และวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ลอดสองฝ่ังแมน่ า้ใจกลางสิงคโปร์ 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ–สงิคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – ลอ่งเรือ Bumboat – 
มารีนา่เบย์แซนส์ – พกั PARK AVENUE HOTEL 

วนัท่ี 2.  Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) 
วนัท่ี 3.  สวนนกจรู่ง–เกาะเซ็นโตซา่-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”  
วนัท่ี 4.  อาคารรัฐสภาเกา่ Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุหง่ความมัง่คัง่– ไชนา่ทาวน์ – ชมวดัพระ

เขีย้วแก้ว – ช้อปปิง้ที่ถนนออร์ชาร์ด– สงิคโปร์(สนามบินซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบิสวุรรณภมู)ิ (SQ978 :18.45-20.15) 
 



 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพกัและห้องสทูกว่า 2 ,561 

ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตัง้อยูช่ัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรียญ ประมาณ 
600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแตง่อย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยงัมี “มารีนา่เบย์แซนส์คาสิโน”ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโออ่่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม 
จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนนัทกุรูปแบบ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตู้พนนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู้  อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคา
ร่า และไฮโล และตู้พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านค้าปลีกและภตัตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย 
สภุาพบรุุษห้ามใส่กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชดุสภุาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับนกัช้อปปิง้ทัง้หลาย
สามารถเลือกซือ้สินค้าย่ีห้อดงั ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, 
Cartier 
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonderful Light 

Show การแสดงนี ้จัดขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina   

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL   



 

 

วันที่2 Universal Studios Singaporeเตม็วัน (รวมค่าเข้า) 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นก่ี
รอบก่ีได้ตามใจชอบ) ยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซา่รายล้อมด้วยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยังมี 
คาสโิน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
1) พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนัง่เรือผจญภัยชมสตัว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตร์
เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ
ต่ืนเต้นประทบัใจไมรู้่ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศนูย์รวมแห่งความ บนัเทิง
ของจกัรวาลอยา่งแท้จริง 
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเส่ียงโชคในคาสิโน 
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ท่ีใช้การลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมความ
อลงัการระดบัชาตท่ีิได้รับอนญุาตจากรัฐบาลอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย อิสระกบัเกมส์ตา่ง ๆ อาทิเชน่ สล๊อตแม
ชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทา่นท่ีจะเข้าคาสิโนต้องแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษห้ามใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใสช่ดุสภุาพ และ
ห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ีระลึกหลงัจาก
ความสนกุสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ทา่นสามารถเดนิเล่นใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
***(อิสระอาหารกลางวันและเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)** 
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สตัว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ 
Marine Life Park  (ไมร่วมคา่เข้า 38 SGD)***จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถกู
ออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้สามารถบรรจนุ า้เคม็ได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกวา่ 800 สายพนัธุ์ รวบรวม



 

 

สตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแตง่ด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ 
ทัว่โลก 

 
 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
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วันที่3 สวนนกจูร่ง–เกาะเซน็โตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time” 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนนกจรูง (Jurong Bird Park (รวมคา่เข้า)) เป็นสวนสตัว์ในแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีรวม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมีนกกว่า 5,000 ชนิด จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชียอาคเนย์ 
แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ชมนกเพนกวินท่ีเล่นสนกุสนานในสิ่งแวดล้อมเหมือนขัว้โลกเหนือ จากนัน้
ชมการแสดงของนกเหย่ียว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรู้มากมาย หลงัจากนัน้น า
ทา่นนัง่รถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบันกฟลามิงโก้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 

จากนัน้น าทา่นข้ามสูเ่กาะเซ็นโตซา่ ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซา่ 
พร้อมเก็บรูปภาพคูอ่นัสวยงามเป็นท่ีระลกึกบัเมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ น าทา่นชมโรงภาพ 



 

 

ยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดาราด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ 
สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ท าให้คณุต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคณุอยู่ในเหตกุารณ์บน
แผน่ฟิล์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
 หลังอาหารให้ท่าน น าท่านชมโชว์ “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชว์ม่านน า้แสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน 

Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกบัโลกของจินตนาการท่ีสวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาท่ีน่ี
ตวัการ์ตูนทุกตวัมีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนท่ีสวยงามท่ีเต็มไปด้วยมิตรภาพและความ
ชว่ยเหลือท่ีจะท าให้ประทบัใจไปตราบนานเท่านาน   
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วันที่4 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House–เมอร์ไลออน–โรงละครเอสพลานาด–น า้พุแห่ง
ความม่ังค่ัง–ไชน่าทาวน์–ชมวัดพระเขีย้วแก้ว-ช้อปป้ิงที่ถนนออร์ชาร์ด–สิงคโปร์(สนามบนิ
ซางฮี)–กรุงเทพฯ(สนามบสุิวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ินซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ ผ่านชม 
อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของ



 

 

ศลิปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก น าทา่น ถ่ายรูปคูก่บั  เมอร์ไลออน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดย
รูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละคร
เอสพลานาด” โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน น าทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความมัง่คัง่ Fountain of 

Wealth แหง่เมืองสิงคโปร์ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จชิน้
ใหม ่หมูต่กึซนัเทคสร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุและได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ย่านไช
น่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว 
ของพระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้ร้าง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศลิาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้อง
โถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว 
(ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ี
สวยงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้น าและสินค้าหลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซ็นเตอร์เป็นต้น ให้
ท่านช้อปปิง้สินค้ามากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 
ของฝาก ของท่ีระลกึ ของเลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ978 
20.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คนื บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 25,999.- 25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,000.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 25,999.- 25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 

 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 



 

 

5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 


