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NEW FULL OPTION 4DAYS 

BY SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

**พักโรงแรม 4* ย่าน ORCHARD ** 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีนา่เบย์แซนด์ - GARDEN BY THE BAY ( 2 dome )  – 

ล่องเรือ BUMBOAT (-/-/D) 

06.30/09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.45/12.15 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน เท่ียวบินท่ี SQ 973 / SQ975 
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13.15/15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง จากนั้นน าท่านเดนิทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์

ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

สะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง  

 พิเศษ น าท่าน เยี่ยมชม “มารีนา่ เบย์ 

แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า 

เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 

2,561 ห้อง โรงแรมยังมไีฮไลท์ คือ The Sands 

Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 29เหรียญ 725 บาท) เป็สถาปัตยก

รรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง

200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ ่250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 

ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” 

ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโออ่่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตวั 

จากน้ันแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน 

มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ส าหรับ 

Super Tree 8 SGD)  

 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยา

จีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1696 ก่อต้ังโดย 

Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี 

 

รวมค่าเข้าชม 2 โดมแล้ว 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขค

ร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์ม

ขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรปู รวมถงึมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้

เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ น่ังเล่น

ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็น

สบาย และมีกล่ินหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุง้

กระจายไปทัง้โดม 

 

Cloud Forest จะมีน้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อม

ด้วยพันธุ์พชืและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ใน

โดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินข้ึนลิฟต์

ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถงึชั้นล่างที่เป็นป่า

หมอกสวยงามมาก 
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 น าท่านชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าสิงคโปร์ มี

ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์ก

คีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน 

โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ

นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่าน

ใจกลางเมืองสิงคโปร์ 30 นาที (รวมค่าเรือแล้ว) 

 

น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Elizabeth / Grand Central / Orchard 
Rendezvous หรือเทียบเท่า 4* 

 
 

วันท่ีสอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME  (B/-/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 
 

***(อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ

บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 

***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่าน้ัน หลังจากวันออก

เดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 
 

ที่แรกและที่เดยีวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เปน็

เคร่ืองเลน่ที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพ่ือทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเปน็ 7 โซน ไดแ้ก ่ที่สุด

 ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย

จ าลองจากซีร่ีย์ช่ือดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซ่ึงผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่าย

มนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟนับนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  
 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเคร่ืองเลน่เขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่า

วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว  

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพ์หากใคร

ล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัได้พบกับการ

แสดงโชว์ผาดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด ์!! 
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 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน า

จากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอย

ต้อนรับคณุเข้าสู่ป่าทบึแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญ

ที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค 

ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืน

ปรากฏตัวบนท้องถนนแหง่นี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ 

ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไมเ่คยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้

เท่านั้น นอกจากนี้ยงัมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับ

ร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้าน

แบรนดเ์นมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเดน่ที่สุด 

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า

เปิดใหม่ใหญท่ี่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  

AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ ่40 SGD หรือ 1,000 บาท   / เด็ก อายุต่ ากว่า 12ปี 29 SGD))    

จัดอันดบัใหเ้ปน็อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ปน็อุโมงค์ใต้

น้ า สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ า

กว่า 100,000 ตัว ตกแตง่ด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของ

ทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

........ น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร    

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร @The Good Old Day 

18.40 น. จากนั้นน าท่านพบกับโชว์ “Wings of Time” โชว์สุดอลังการใหม่ล่าสุดจาก Resort World 

Sentosa ที่จะน าคุณเข้าสู่เร่ืองราวเกี่ยวกบัการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนกัเดนิทาง 

ที่ส ารวจสถานที่มหัศจรรย์ทั่วโลก ด าเนินเร่ืองด้วย น้ าพุ ม่านน้ า ดนตรี และแสงเลเซอร์ ทีจ่ะ

ท าให้ท่านประทับใจไปตราบนานเท่านาน  

น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Elizabeth / Grand Central / Orchard 
Rendezvous หรือเทียบเท่า 4* 

 

 

วันท่ีสาม (3)  Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - น้ าพุแห่งความมั่งคั่ง - 

 ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (B/L/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ Singapore River Safari ((รวมค่าบัตรรวมค่าบัตร))     ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจไป
กับ  ริเวอร์ ซาฟารี ที่จ าลองลุ่มแม่น้ าส าคัญต่างๆ ของโลก เช่น ลุ่มแม่น้ ามิสซิสซิปปี, ลุ่ม

แม่น้ าแยงซีเกียง, ลุ่มแม่น้ าคองโก, ลุ่มแม่น้ าไนล์, ลุ่มแม่น้ าอเมซอน, ลุ่มแม่น้ าโขง, ลุ่ม
แม่น้ าเมอร์เรย์, และลุ่มแม่น้ าคงคา โดยจะรวบรวมสัตว์และส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ า
เหล่านี้มาแสดง River Safari สถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ของสิงคโปร์ที่เปิดตัวอย่างเป็น

ทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้การดูแลของ Wildlife Reserve Singapore ถือ
ว่าเป็นสวนสัตว์ซาฟารีที่แรกของเอเซีย ที่มาในธีมของแม่น้ าโดยการแบ่งแยกโซนตามลุ่ม
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แม่น้ าที่ส าคัญต่างๆในโลกปัจจุบัน โดยเร่ิมจาก โซนแม่น้ ามิสสิสซิปปี ที่มีพระเอกเป็นตัวบี

เวอร์ Paddlefish และ Alligator gar ต่อมาเป็น โซนแม่น้ าคองโก และแม่น้ าไนล์ ในทวีป
แอฟริกา ปลาปักเป้าจากลุ่มน้ าจืด และปลา Tigerfishที่มีฟันที่แหลมคมต่อจากแม่น้ าใน
แอฟริกา โซนแม่น้ าคงคา แม่น้ าศักสิทธิ์แห่งชมพูทวีป ที่มีจระเข้ Gharial ที่พบได้เฉพาะใน

เขตชมพูทวีป และแม่น้ า Murray ในออสเตรเลีย โซนแม่น้ าโขง ที่มีบ่อแสดงสายพันธุ์ปลาใน
แม่น้ าโขง แม่น้ าแยงซี ในเขตประเทศจีนซ่ึงมีแพนด้าคู่น่ารักจากจีน Kai Kai และ Jia Jia 
โซน  Amazon Flooded Forest ที่ แสดงระบบนิ เวศของป่ าอ เมซอนที่ โดนน้ าท่ วม

ประมาณ  15 เมตร ในทุกฤดูฝน ในโซนนี้จะได้พบกับ นากแม่น้ า พะยูน ปลาไหลไฟฟ้า 
ปลาปิรันย่า aparaima  River safari  มีสัตว์สายพันธุ์ต่างๆจัดแสดงภายในซาฟารีปาร์คแห่งนี้

กว่า 6000 ชนิด ส าหรับการล่องเรือ Amazon river quest boat ride ก็ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์
ของที่นี้  
 

 

น าท่านขึ้นชิงช้า “Singapore Flyer” สิงคโปร์ฟลายเออร์  (รวมค่าบัตร) ถือว่าเป็น

ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซ่ึงสูงกว่า

ลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองวิวจากด้านบนคุณจะ

เห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์ และบริเวณศูนย์กลางการค้า

ย่านมารีน่า ซ่ึงสามารถมองไปรอบๆได้ทั่วทิศ 360 องศา สิงคโปร์ฟ

ลายเออร์ ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกช่วย

ปกป้องรังสี UV ได้ ดังนั้นผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงค์

โปร์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วยังมองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่างได้อีกด้วย 

แต่ละแคปซูลจะมีแอร์ปรับอากาศท าให้รู้สึกเย็นสบายพอเหมาะกับพ้ืนที่ 28 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ยังมีม้านั่งเล็กๆ ไว้ส าหรับคนที่มีความกล้าน้อยให้ได้เพลิดเพลินไปกับการชมวิว

พร้อมกับความสะดวกสบายด้วยไม่ต้องกังวลและการหมุนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณคร่ึง

ช่ัวโมง แต่ละแคปซูลจุคนได้ 28 คน นอกจากนี้ยังมีเสียงบรรยายมุมมองทัศนียภาพต่างๆ ที่

คุณมองเห็นได้รอบทิศ 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บ่าย น าท่านแวะชม  น้ าพุแห่งความมั่งค่ัง Fountain of wealth 

แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มา

จากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้าง

ขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่

ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดี

และ ร่ ารวยตลอดปี 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามา

วางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและ

เรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที ่ ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเปน็

แหลง่ช็อปปิง้ระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมช้ันดีมากมายตัง้อยู่เรียง

ราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอกีมากมาย 

    ***(อิสระอาหารมื้อค่ าท่ีถนนออร์ชาร์ด เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
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น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Elizabeth / Grand Central / Orchard 
Rendezvous หรือเทียบเท่า 4* 

 
วันท่ีสี ่(4) วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน ์- CITY TOUR - THE JEWEL CHANGI  - 

กรุงเทพฯ  (B/L/-)      

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic 

Temple) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนา

แห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่าย

ในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ช้ันล่างเป็น

ห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ  

ช้ัน 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 

และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 
 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น  

ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง 

ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ผ่านชม 

อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั้ง

ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ

เต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม  “Elephant Statue” รูปปั้นช้าง

ส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้

ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อคร้ังที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก 

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโต

คร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรง

ละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผดัพริกต้นต ารับ 

 พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจาก
ความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่น่ีเป็น

ทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่ง

โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ 

(Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ

ชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy 

และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ

เทอร์มินอลแห่งน้ี 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่

ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และ

ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุด

ก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว 

ๆ 40 เมตร จะมีน้ าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 
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************************************************** 
ส าหรับเที่ยวบิน (SQ976)  

บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

16.00 น.  ออกเดนิทางสู่ สุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 976 

17.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************************************************** 
ส าหรับเที่ยวบิน (SQ982)  

บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู่ สุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 982 

18.45 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

******************* 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟท์บินขากลับ 
ระหว่าง SQ978 และ SQ982 ตามที่นั่งว่างของสายการบิน ** 

 

“มากกวา่ความช านาญ คือ การให้บรกิารด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใน

การปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน  
กรุ๊ปออกเดนิทางได้เมือ่มีจ านวน ***เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการ 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

NOV-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 

1730-1800 

7-10 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

14-17 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

21-24 NOV 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28 NOV – 1 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 
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DEC-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 

Or 
SQ982 

1730-1800 

5-8 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 27,999 -7,500 8,900.- 

7-10 DEC 2019 

วันรัฐธรรมนูญ 27,999 -7,500 8,900.- 

12-15 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

19-22 DEC 2019 26,999 -7,500 8,900.- 

28-31 DEC 2019 

วันหยุดปีใหม ่ 28,999 -7,500 8,900.- 

29 DEC – 1 JAN 2020 
วันหยุดปีใหม ่ 29,999 -7,500 8,900.- 

30 DEC – 2 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม ่ 29,999 -7,500 8,900.- 

31 DEC – 3 JAN 2020 
วันหยุดปีใหม ่ 29,999 -7,500 8,900.- 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 
//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 

1730-1800 

2-5 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

9-12 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

16-19 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

23-26 JAN 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

30 JAN – 2 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่

จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว  
พักเดี่ยว 

 
SQ973 

7-10 FEB 2020 
วันมาฆบูชา 26,999.- -7,500 8,900.- 
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0945-1315 
//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 

1730-1800 

13-16 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

20-23 FEB 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

27 FEB- 1 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 
SQ973 

0945-1315 

//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 

1730-1800 

5-8 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

12-15 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

19-22 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

26-29 MAR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 

SQ973 
0945-1315 

//////  

SQ976 
1600-1730 

Or 

SQ982 
1730-1800 

3-6 APR 2020 

วันฉัตรมงคล 26,999.- -7,500 8,900.- 

10-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 26,999.- -7,500 8,900.- 

11-14 APR 2020 

เทศกาลสงกรานต ์ 27,999.- -7,500 8,900.- 

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 27,999.- -7,500 8,900.- 

16-19 APR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

23-26 APR 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องคู ่
จอยแลนด ์
หักค่าตั๋ว  

พักเดี่ยว 

 

SQ973 

1-4 MAY 2020 

วันแรงงาน 27,999.- -7,500 8,900.- 



 

SUPERB SINGAPORE FULL OPTION 4DAYS (SQ) 

SPHZ    10   

0945-1315 
//////  
SQ976 

1600-1730 
Or 

SQ982 

1730-1800 

7-10 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

14-17 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

21-24 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

28-31 MAY 2020 26,999.- -7,500 8,900.- 

 

 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 

จ าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวกอ่นเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท 
บางคร้ังหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป(ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป(ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตให้เจ้าหนา้ท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

*** สงวนสิทธิ์ออกเดนิทางขั้นต่ า 15 ทา่น*** (มีหวัหนา้ทวัร์) 

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

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

****ไม่มหีัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถ่ินดแูลคณะตลอดการเดินทาง**** 

 
หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา 

กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 
 

เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน 

1. *** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุก

คร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหนา้ *** 
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2. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดนิทางของคณะทัวร์หรือคณะที่

สูญหายให้ถือเป็นความรับผดิชอบส่วนบคุคล 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบ

ทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความ

ผิดพลาดของสายการบิน แตเ่ราจะแก้ไขให้ดีที่สุด 

5. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังที่มีการนัดหมาย 

6. กรณีออกตั๋วแล้วลกูค้ามีเหตุทีไ่ม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือในทุก

กรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ช าระค่าโรงแรม อาหาร 

และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของแต่ละสายการบิน) 

7. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพัก

อาจจะไม่ติดกนั  

8. กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีพักนอกเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แต่จะ

ค านึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทีลู่กค้าจะได้รับเป็นส าคัญ  

9. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building  ห้องที่เปน็ห้องเดี่ยวอาจเปน็ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด 

และไม่มีอ่างอาบน้ า การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

10. กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

11. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

12. ในการเดินทางแต่ละคร้ังต้องมีผู้ร่วมเดนิทาง 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ

ค่าบริการเพ่ิม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ร่วมเดนิทางไม่ถึง 10 ท่าน 

13.  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน  

14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ว

บางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อุบัติเหตุทีเ่กิดจากความประมาทของตัวนกัท่องเที่ยวเอง 

16. ตั๋วเคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืน
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เงินได้ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมตัิ

โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของทา่น ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได ้

19. ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าบริการเพ่ิมหากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ ามัน 

20. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

อัตรานี้รวม 

1. ตั๋วเคร่ืองบนิช้ันหมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้ 

2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ 

3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 

3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน                     

3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

3.3 ค่าพาหนะในระหว่างน าเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ       3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ 

4. มัคคุเทศก์บริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันภัยอุบัตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรม

ธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

ไม่รวม 

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากับภาษี 

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างประเทศ 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 

5. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม 

6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป 

(ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ) 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1) หากท่านได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระค่ามัดจ าที่นั่งของสายการบนิ 

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าด าเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กบัลูกค้าแล้ว หากมีเหตุ

สุดวิสัยที่ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังตอ่ไปนี้ 

 ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจ า 50% 
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 ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน   หักค่ามัดจ า 100% 

 ยกเลิกกอ่นเดินทาง  7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด 

2) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่

อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น ค่าเปลี่ยนช่ือทีน่ั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จริง แต่ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมดโดยเดด็ขาด 

3) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและสิงคโปร์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็

ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 


