
 

   

 

  

  

  

 

 

 

บนิเย็นๆ – กลบัเชา้ๆ เที�ยวสบายๆ ไมเ่หนื�อย 
ชมเมอืงสงิคโปร ์เลอืกเที�ยวตาม Option 

4 วนั 3คนื By Thai Lion Air (SL104/101) 

HIGHLIGHT ของรายการ 
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหาร

เชา้แบบ ABF บรกิาร 

 ชม THE JEWEL CHANGI ที�สดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง
ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรข์องชาวสงิคโปร ์

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 ชมโชวนํ์ Wาพรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 



 

   

 

  

  

  

 

 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิW งออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ล ิWมรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 เลอืกซืWอ Option SEA.AQUARIUM พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Wาที�ดที ี�สดุในโลก  

 รวม นํ Wาดื�มบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที�ตารางขายทา้ย
รายการเทา่น ัWน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore    (-/-/-) 
13.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง ประตู 8 อาคารผู ้โดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 
16.05 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion เที�ยวบนิที� SL104 
19.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0นนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปร์

ที�มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ�ง  
(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

           จากน ัWนเขา้สูท่ ี�พกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนํ Wาดื�ม / WIFI ที�หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

วนัสอง CITY TOUR – นํ Wาพแุหง่ความม ั�งค ั�ง – วดัเจา้แมก่วนอมิ - GARDEN BY THE BAY – Orchard –
THE JEWEL CHANGI (B/L/D) 

08.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00    จากน ัWนนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ�น ซึ�งลอ้มรอบดว้ย 

ทําเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old 
Parliament House” ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั 0งของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ 
ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั0นชา้งสํารดิเป็นของขวัญ
จากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสัมพันธไมตรกีับ
ประเทศสงิคโปร์เมื�อครั 0งที�พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปร์ในครั 0งแรกนําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  
เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั0นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี0หันหนา้ออก
ทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพที�สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�ง
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจุดชมววิรมิ
แมนํ่0าสงิคโปร ์ 

• นําทา่นแวะชม  นํ Wาพุแหง่ความม ั�งค ั�ง Fountain of wealth แห่งเมอืง
สงิคโปร์ตั 0งอยู่ท่ามกลางหมู่ต ึกซันเทคซติี0 ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน 
แปลวา่ความสําเร็จชิ0นใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึ0นโดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึ�ง
นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ได ้
เดนิรอบลานนํ0าพ ุและไดส้มัผัสนํ0าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี 

 
• นําท่านเดินทางสู่  วดั เจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho 

Temple วัดนี0เป็นวัดที�มชี ื�อเสยีงอย่างมาก ทั 0งชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเที�ยว
นับถอืวา่ศกัดิPสทิธิPมาก ความเชื�ออนัศกัดิPสทิธิPในองคเ์จา้แมก่วนอมินั0น  มาจากคนที�มาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จ
นั�นเอง วัดนี0สรา้งขึ0นกอ่นสงครามโลกครั 0งที� 2 ในปี 1884 โดยคนจนีที�อพยพมาตั 0งรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพื�อ
สักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชมุ เรื�องราวต่าง ๆ จนกระทั�งเกดิสงครามโลก 
บรเิวณแหง่นี0ถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยิ�งที�
สถานที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแหง่นี0กลบัไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จาก



 

   

 

  

  

  

 

 

ระเบดิครั 0งนั0นเลย ทําใหห้ลายคนเชื�อวา่เป็นเรื�องความศกัดิPสทิธิP หรอืปาฏหิารยิ ์  
เที�ยง   รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื�อดงั ระดบั 5 ดาว 
 

• จากน ัWนแหลง่ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวน
ที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื�องแห่งชาตขิอง 
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี0ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super 
tree   
คู่ที�มคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ0น 50 เมตร  บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึWนลฟิตส์ําหรบั Super Tree 8 
SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  
 
 
 
 
 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ�ม 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นที�จัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชื0น

แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ดัยักษ์และปาลม์ขวดมากมาย

ใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิ\วน่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะ

แกก่ารไปนั�งอา่นหนังสอื นั�งเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะ

ตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิ�นหอมๆ ของดอกไมแ้ละ

ตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทั 0งโดม 

 

Cloud Forest จะมนํี0าตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ยพันธุ์

พชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชื0นมากมาย ในโดมจะออกแบบ

เป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึ0นลฟิตไ์ปชั 0นบนสดุแลว้เดนิไลล่ง

มาจนถงึชั 0นลา่งที�เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

• นําท่านช็อปปิW งสนิคา้ปลอดภาษทีี� ดวิตีWฟร ี(Duty Free Shop) ที�นี�มสีนิคา้ชั 0นนําใหท้่านเลอืกซื0อมากมาย อาท ิ

นํ0าหอม เสื0อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

• จากน ัWนรถโคช้นําท่านช้อปปิW งย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั 0งอยูบ่นถนนสายนี0เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นที� ทา่เรอื

ของสงิคโปรน์ี0เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิ0งระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั 0นดี

มากมายตั 0งอยูเ่รยีงราย สองฝั�งถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื�นๆอกีมากมาย 

 
คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย อาหาร

ทอ้งถิ�น รา้นนีWเร ิ�มตน้ตาํนานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัWงโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันีW ก็ 50 กวา่ปี 
 

19.00 น. พเิศษ !! นําท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั 0งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความ
รว่มมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ี�นี�เป็นทั 0งศนูยก์ลาง

แห่งการบนิ การชอ้ปปิ0 ง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึ�งโดดเด่นดว้ยงาน
สถาปัตยกรรมลํ0าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์  (Architecturally 
Iconic) โดยไดก้ลุ่มผู เ้ชี�ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื�อดังอย่าง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 
Orchard) มาเป็นที�ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี0 



 

   

 

  

  

  

 

 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื0นที�ทั 0งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชั 0นเหนือพื0นดิน 5 ชั 0น และชั 0นใตด้นิ 5 ชั 0น สามารถเชื�อมต่อไปยังเทอร์มนิอล 1-3 ได ้โดยจุด
กึ�งกลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยนํ0าตกยักษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนํี0าไหลพรั�งพรลูงมา
จากเพดาน สูแ่อง่นํ0าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 
           จากน ัWนเขา้สูท่ ี�พกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนํ Wาดื�ม / WIFI ที�หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

 

วนัที�สาม เลอืกเที�ยวตาม Option ที�ตอ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + มารนีา่ เบย ์แซนด ์ชมโชว ์WONDERFUL LIGHT (B/-/-) 

07.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สาํหรบั Option A � (B/-/-) 
“FREE & EASY” 

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 
**อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยั รบัแผนที�และสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

สําหรบั Option B � (B/-/-)  
รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + มารนีา่ เบย ์แซนด ์

***มรีถและไกดบ์รกิารตลอดวนั*** 
รถโคช้นําท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความ

บนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 72 ช ั�วโมงเท่าน ัWน หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+คํ�า เพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยวสวนสนกุ)*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในที�เดยีวที�ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกบั

ประสบการณ์ใหม่ ที�โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที�แรกและที�เดยีวในภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครื�องเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื�องเลน่ที�ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!

แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ที�สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทั 0งหวาดเสยีวและสูงที�สุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 

เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ ื�อดงัแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึ�งผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่าย

วายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื�องเลน่เขย่าขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี�จะคบืคลานใน

ทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลํ0าเขา้เขตหวงหา้ม 

ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นั0นยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเสี�ยงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี� 

วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรก์ารต์ูนเรื�อง

มาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี0,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี0โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืง

จําลองนวิยอรก์เมอืงที�ใหญ่และเจรญิที�สดุในอเมรกิา และตื�นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงส

เชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชั�น!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติี0ที�จะมายนืปรากฏตวับนทอ้งถนนแหง่นี0 

โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั 0งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั 0งชมภาพยนตร ์4มติ ิเรื�องเชร็ค ซึ�งคณุไมเ่คย

ไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากที�นี0เทา่นั0น นอกจากนี0ยังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาที�กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบั

รา้นอาหาร บาร ์คลบัที�รอเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มจากทั�วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิ0ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ต์

สโตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายที�โดดเดน่ที�สดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยม

ชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!ชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  

***สามารถเลอืกซืWอ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Wาเปิดใหมใ่หญท่ี�สดุในโลกกบั 

Marine Life Park ((สามารถซืWอ สามารถซืWอ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก 

อายตุํ�ากวา่ 12ปี 29 SGD))  

จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้0า สามารถบรรจนํุ0าเค็มได ้

กวา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวนํ์0ากวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหกัพังของเรอื 

ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั�วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  
• จากน ัWนอสิระทา่นที� “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ที�สุดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย

หอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัWงอยูช่ ัWนที� 57 ของโรงแรม 
(ไมร่วมคา่ขึWนลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตั 0งอยูบ่นอาคารทั 0ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี0ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ี�สดุใน

โลก มพีื0นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่าง

สวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที�หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารี

น่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั 0งอยู่ในตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝั�งตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ย

เกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�งนักทอ่งเที�ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 

โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ 

ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ0งทั 0งหลายสามารถเลอืกซื0อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย 

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



 

   

 

  

  

  

 

 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ Wา ที�ใหญท่ี�สดุใน South East Asia กบัการแสดงที�มชีื�อวา่ Wonder Full 

Light การแสดงนีW จดัขึWนที�ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที�น ั�งหนัหนา้ออกทางอ่าว 

Marina 
 

            
 

            
 
 
 

จากน ัWนเขา้สูท่ ี�พกั Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนํ Wาดื�ม / WIFI ที�หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วนัที�ส ี� ไชนา่ทาวน ์– เดนิทางกลบั (B) 
 
08.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00     นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีWยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ0น

เพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี0สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย
ราชวงศ์ถัง วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั 0งหมดราว 62 ลา้นเหรียญ
สงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั 0นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชั 0น 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์
และหอ้งหนังสอื ชั 0น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ�งมีศลิปกรรมการตกแต่งที�สวยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปปิ0 ง ซื0อของที�ระลกึตาม
อธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

09.20 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
12.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion เที�ยวบนิที� SL101 
13.50 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************** 
“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคา 
หากมกีารปรบัขึWนของภาษนํี Wามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื�อมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึWนไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศเพื�อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 
 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 



 

   

 

  

  

  

 

 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

5-8 APR 2019 
วนัจกัร ี 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

11-14 APR 2019 
วนัหยดุสงกรานต ์ 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

12-15 APR 2019 
วนัหยดุสงกรานต ์

15,999.- 
14,999.- 

17,999.- 
16,999.- -3,000. 5,900.- 

13-16 APR 2019 
วนัหยดุสงกรานต ์ 15,999- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

18-21 APR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

25-28 APR 2019 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

2-5 MAY 2019 
วนัราชาภเิษก 14,999.- 16,999.- -3,000. 5,900.- 

9-12 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

17-20 MAY 2019 
วนัหยดุวสิาขบชูา 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

23-26 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

24-27 MAY 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

30 MAY – 2 JUNE 
12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

JUNE-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 
ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 

TOUR FULL 
BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

6-9 JUNE 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

13-16 JUNE 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

20-23 JUNE 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

27-30 JUNE 2019 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

JULY-19 

 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

4-7 JUL 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

SL101 
1220-1350 

12-15 JUL 2019 
วนัหยดุเขา้พรรษา 

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

13-16 JUL 2019 
วนัหยดุเขา้พรรษา 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

18-21 JUL 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

26-29  JUL 2019 
วนัเฉลมิพระชม

พรรษา ร.10 
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.- 

AUG-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

1-4 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

9-12 AUG 2019 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

15-18 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

22-25 AUG 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

29 AUG-1 SEP 
2019 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.- 

SEP-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

5-8 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

12-15 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

26-29 SEP 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ั�ว 
พกัเดี�ยว อสิระวนัที�2 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

SL104 
1605-1930 

SL101 
1220-1350 

3-6 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

11-14 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร 9 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.- 

17-20 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

24-27 OCT 2019 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.- 

30 OCT-3 NOV 
2019 13,999.- 15,999.- -3,000 5,900.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํ�ากวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 
 
**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทวัร ์ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์ไกดท์อ้งถิ�นดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึ0นไป เดนิทางตามรายการทัวร ์มหีวัหนา้ทวัรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
 

***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครื�องเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ั�ว ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครื�องเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 

ราคาตั\ว Express หากตกลงซื0อบัตรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 
เนื�องจากการซื0อบตัรเป็นการลอ๊คราคาตั\วกอ่นเดนิทาง บางครั0งหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริ�มตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครั0งหากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   
 
 

กรณีเปิดกรุป้ใหมท่ี�ไมม่ใีนซรียี ์(เช็คที�น ั�งกอ่นจองอกีคร ัWง) 
 

เง ื�อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท 

*** เมื�อชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงื�อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 48 ช.ม. 
หลงัจากทาํการจอง เนื�องจากเป็นราคาต ั�วโปรโมช ั�น สายการบนิจะเขม้งวด

เรื�องกาํหนดการออกต ั�วเร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
เง ื�อนไขตดักรุป๊ 

โปรแกรมสงิคโปร ์ MAGNIFICENT 

15+0  เพิ�ม 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
15+1  เพิ�ม 2,000 บาทจากราคาซรียี ์
20+1  เพิ�ม 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
25+1  เพิ�ม 1,000 บาทจากราคาซรียี ์
30+1  เพิ�ม   500 บาทจากราคาซรียี ์
35+1 ราคาเทา่ซรียี ์            



 

   

 

  

  

  

 

 

 
อตัรานีWรวม   

� คา่ตั\วเครื�องบนิ และภาษีนํ0ามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั\วกรุ๊ป) ชั 0นประหยัด 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  
� คา่ที�พัก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ระดบั 3 ดาว 
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ0นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ0น

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั0นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีWไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 3 วนั ทา่นละ 700 บาท / 4วนั ทา่นละ 800 บาทตลอดทรปิ              
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  เก็บที�สนามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ0าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี�ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี�ยนไปบนิ Low Cost 
 

เง ื�อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื�องจากคา่บรกิารที�สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื�องจากตั\วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั\วเทา่นั0น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั 0งสิ0น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิPในการคนืเงนิทั 0งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิPไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั0งสิ0น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื0อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 

 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั 0งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั 0งหมด 

 
 

เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง   

� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 

หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เนื�องจากรายการทัวรน์ี0เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิPการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิPที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิPที�จะเลื�อน
การเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื0อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจํา
หรอืทั 0งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ0นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 


