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SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE  

By SINGAPORE AIRLINE (SQ)  

พกัโรงแรม 4* กลางเมือง 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบตัร OCBC Skyway แลว้ 

 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 

 ตะลยุโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ รวมค่าบตัรแลว้ 

 ลอ่งเรือ BUMBOAT ชมอา่วมารีน่า 30 นาที รวมค่าบตัรแลว้ 

 ชมโชวน์ํ้าพริุมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 

 ชมแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของสิงคโปร ์ตกึมารีน่า เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสิโนระดบั 6 ดาว 

 ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แม่กวนอิม ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   

 พิเศษ ! ล้ิมรส ขา้วมนัไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม นํ้าด่ืมบริการทุกวนัวนัละ 1 ขวด 

 บินไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทเ์ยน็ ใชเ้วลาเท่ียวอยา่งคุม้ค่า  

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

ABF บริการ 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บินที่ตารางขายทา้ยรายการเทา่นั้น!! 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร ์- นํ้าพแุห่งความมัง่คัง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) 

Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย ์แซนด ์- Hotel                                                        (-/-/D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคานเ์ตอร ์K ประต ู5 สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหินฟ้าสู ่สิงคโปร ์โดย สายการบิน สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี SQ 973  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้

สู่ตวัเมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่าน

ตอ้งท่ึง     

บ่าย  นาํท่านแวะชม  นํ้าพแุห่งความมัง่คัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ั้งอยูท่่ามกลางหมูตึ่กซนัเทค

ซิต้ี ซนัเทค มาจากคาํในภาษาจีน แปลว่าความสาํเร็จชิ้ นใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สรา้งข้ึนโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน้ําพุ 

และไดส้มัผสัน้ําจะพบโชคดีและ รํา่รวยตลอดปี 

จากนั้นแหลง่ทอ่งเท่ียวแห่งใหม่ลา่สุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY อิสระใหท่้านไดช้มการจดั

สวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

แหง่ชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้า

เชื่อมต่อกบั Super tree (รวมค่าบตัร แลว้) คู่ท่ีมีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถ

มองเห็นสวนจากมุมสงูข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าว

และสวนโดยรอบ โดยรอบ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย อาหาร

ทอ้งถ่ิน รา้นน้ีเริ่มตน้ตาํนานความอรอ่ยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวนัน้ี ก็ 40 

กว่าปี 

จากนั้นอิสระทา่นท่ี มารีน่า เบย ์แซนด ์รีสอรท์หรูใหญท่ี่สุดในสิงคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของ

โรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์น้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวน

ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา 

รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรหูราฝัง่ตรง

ขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถ

เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 

1,500 ตู ้อาทิ รเูล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีกและ

ภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
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20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํ้า ท่ีใหญท่ี่สุดใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonder 

Full Light การแสดงน้ี จดัข้ึนท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนัง่หนัหนา้ออกทาง

อ่าว Marina 

       จากนั้นเขา้สูท่ี่พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว++ 

 (บริการนํ้าด่ืม / WIFI ที่หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

วนัที่สอง ซิตี้ ทวัร ์เมอไลออ้น - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร)  – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ 

BUMBOAT (รวมคา่บตัร) - Hotel                 (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้   จากน้ันนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกด์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย 

ทาํเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึง

ในอดีตเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ราํ การแสดงตลก 

ผ่านชม “Elephant Statue” รปูป้ันชา้งสาํริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบใหใ้น

ปี 1871 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์มื่อครั้งท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครั้ง

แรก นาํท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ี

หนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึง

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้า

สิงคโปร ์

จากนั้นรถโคช้นาํท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัรยูนิเวอรแ์ซลแลว้//ไม่เขา้ยูนิเวอร์

แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 

 ***(อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)*** 

ใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครวัจะไดพ้บ

และสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ!! ท่ีแรกและท่ี

เดียวในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่

หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูง

ท่ีสุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาํลองจากซีร่ียช์ื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซ่ึงผูเ้ล่น

สามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียว

ของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปตโ์บราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงู และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัมี่จะคืบ

คลานในท่ามกลางความมืด มาทาํใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไมรู่ต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปารค์ท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยุคดึกดาํบรรพห์ากใครล่วงลํ้าเขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทนัที เท่าน้ันยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตาย

ของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอรเ์วลิด ์!! 
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 โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์ูนเร่ืองมาดากสัการ ์อาทิเช่น อเล็กซ,์มารต้ี์,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรบัคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี

โซนนิวยอรก์สมัผัสเมืองจาํลองนิวยอรก์เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สรา้งโดย 

สตีเวน่ สปีลเบิรก์  

 โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรบัจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้ง

ถนนแห่งน้ี โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั้งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั้งชมภาพยนตร ์4มิติ 

เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้ัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่าน้ัน นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ี

กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุม

โลกรวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเด่น

ท่ีสุดของรีสอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์  !!!!!!  

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าเปิดใหม่ใหญท่ี่สุดในโลกกบั 

Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่40 SGD หรือ 1,000 

บาท / เด็ก อายุต ํา่กว่า 12ปี 29 SGD))      

จดัอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจุน้ําเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว 

ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้าํลองความอุดมสมบรูณข์องทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

คํา่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ชิมไก่ตอนไหหลาํแสนอรอ่ย  

 นาํท่านล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแลว้) ชมแสงสีเมืองสิงคโปรย์ามคํา่คืนย่าน Clarke 

Quay ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้าสิงคโปร ์มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก ่

ทุกวนัน้ี “คลารก์คีย”์ ก็ยงัเต็มไปดว้ยสีสนัของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ีผลดัเปล่ียนกนัมาเยือน โกดัง

สินคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงท่ีตอ้นรับนักท่องเท่ียวทั้งกลางวันและ

กลางคืน   

                  จากนั้นเขา้สูท่ี่พกั Grand Pacific // Grand Central // Furama  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว++ 

(บริการนํ้าด่ืม / WIFI ท่ีหอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

วนัที่สาม Duty Free Shop – วดัพระเข้ียวแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์– ชอ้ปป้ิง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI  

  สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                             (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนําใหท่้านเลือกซ้ือมากมาย 

อาทิ น้ําหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

นาํท่านเดินทางสูย่า่นไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเข้ียวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งข้ึนเพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั 

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้ง
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หนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และ

ใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พรอ้มเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั

ประมาณ 1 ช.ม. 

 ***(อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)*** 

  จากนั้นนาํทา่น อิสระช็อปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

 พิเศษ !! นาํท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใ่จกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ 

Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทั้งศนูยก์ลางแห่งการบิน 

การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ้าสมยัในแบบสถาปัตยกรรม

สญัลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบช่ือดังอย่าง Safdie 

Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาใน

การออกแบบเทอรม์ินอลแหง่น้ี THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีทั้งหมดราว 

ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยงั

เทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ยน้ําตกยกัษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 

เมตร จะมีน้ําไหลพรัง่พรลูงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ําวนขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

..........น. เจอกนัที่จดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบินชางกี 

17.35 น. ออกเดินทางสูสุ่วรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี SQ982 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

19.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

..........น. เจอกนัท่ีจดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสูส่นามบินชางกี 

18.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี SQ978 (มีอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

20.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปล่ียน

ราคา หากมีการปรบัข้ึนของภาษีนํ้ามนัของสายบิน 

  กรุป๊ออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวน ***ผูเ้ดินทาง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดินทางถึง 15 ท่าน

ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร)์ กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ

เพ่ือประโยชนข์องลกูคา้ 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไฟทบิ์นขากลบั ระหว่าง SQ978 และ SQ982 ตามท่ีนัง่ว่างของสาย

การบิน ** 

 

 

อตัราค่าบริการ 
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**สาํหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

AUG-19 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญท่่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัค่าตัว๋  
พกัเด่ียว 

SQ973 

0940-

1300 

//// 

SQ978 

1840-

2000 or 

SQ982 

1730-

1900 

2-4 AUG 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

10-12 AUG 2019 

วนัแมแ่หง่ชาติ 
18,999.- -7,000.-  5,500.- 

16-18 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

23-25 AUG 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

30 AUG-1 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

SEP-19 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญท่่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัค่าตัว๋  
พกัเด่ียว 

SQ973 

0940-

1300 

//// 

SQ978 

1840-

2000 or 

SQ982 

1730-

1900 

6-8 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 SEP 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

27-29 SEP 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

OCT-19 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญท่่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัค่าตัว๋  
พกัเด่ียว 

SQ973 

0940-

1300 

4-6 OCT 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

12-14 OCT 2019 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
19,999.- -7,000.-  5,500.- 
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//// 

SQ978 

1840-

2000 or 

SQ982 

1730-

1900 

18-20 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

19-21 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

25-27 OCT 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

NOV-19 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญท่่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัค่าตัว๋  
พกัเด่ียว 

SQ973 

0940-

1300 

//// 

SQ978 

1840-

2000 or 

SQ982 

1730-

1900 

1-3 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

8-10 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

15-17 NOV 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

22-24 NOV 2019 17,999.- -7,000.-  5,500.- 

29 NOV – 1 DEC 19 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

DEC-19 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญท่่านละ 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัค่าตัว๋  
พกัเด่ียว 

SQ973 

0940-

1300 

//// 

SQ978 

1840-

2000 or 

SQ982 

1730-

1900 

5-7 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

6-8 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

7-9 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

13-15 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

20-22 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

21-23 DEC 2019 18,999.- -7,000.-  5,500.- 

28-30 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม ่
19,999.- -7,000.-  5,500.- 

29-31 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม ่
19,999.- -7,000.-  5,500.- 
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30 DEC – 1 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 

21,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

30 DEC – 1 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 

2020 

เทศกาลปีใหม ่

รร. 4* ตามโปรแกรม 

20,999.- -7,000.-  5,500.- 

 

31 DEC – 2 JAN 

2020 

รร. 5* Grand Park or 

Same Class 

23,999.- -7,000.-  5,500.- 

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

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

ทารกอายตุ ํา่กว่า 2 ปี                                        ราคา 3,500 บาท 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio (ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเลน่) 

จาํหน่าย (ตอ้งมีตัว๋ ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จาํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ท่าน 

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินได ้หลงัจากชาํระเงินแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋กอ่นเดินทาง บางครั้งหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจาํนวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 

SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสงูถึง 120 SGD++ หรือ 

3,000 บาท   
 

***ขอความกรุณาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชาํระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทาํการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋

โปรโมชัน่ สายการบินจะเขม้งวดเร่ืองกาํหนดการออกตัว๋เร็วกว่าปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน้ํามนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
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 คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 30 กก.  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งวนัเดินทางเท่าน้ันโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปไกด ์+ ค่าทิปคนขบัรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วนั/1ลกูทวัร ์(ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความ

พึงพอใจ)  

 คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ  

 คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่น

เดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter // Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น 

**** ไม่มีการคนืเงินมดัจาํและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

*** เม่ือชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ท่ีจองทวัร ์

หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจากคา่บรกิารท่ี

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนใหก้บัท่าน 
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2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับริษทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสารท่ีใชใ้นการเดินทาง 

 หนังสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

 ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมา

จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการ

คืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระ

ผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบินภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


