
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 
SUPERB SINGAPORE ENRICH!! 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

 นอนโรงแรม 4 ดาว 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทค์ํ9า ใชเ้วลาเที9ยวอยา่งคุม้คา่  

 ชม THE JEWEL CHANGI ที9สดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง
ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 ชมโชวนํ์ Iาพรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 



 

   

 

  

  

  

 

 

 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิI งออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ล ิIมรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม นํ Iาดื9มบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที9ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ัIน!! 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซติีIทวัร ์เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ – นํ Iาพแุหง่ความม ั9งค ั9ง - 
GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมูชิ ัIน4 เคานเ์ตอร ์E ประต3ูอ าคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ
บนิ Jetstar โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.30 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เที9ยวบนิที9 3K512 
13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ี�มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ�ง (เวลา
ทอ้งถิ9นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั9วโมง) 

 

เที9ยง  รบัประทานอาหารเที9ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื9อดงั ระดบั 5 ดาว 
 

จากนั0นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ทอ้งถิ�น ซึ9งลอ้มรอบดว้ย 
ทาํเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึ�ง
ในอดตีเป็นที�ตั 0งของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดง
ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั0นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ�งได ้
มอบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสัมพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มื�อครั 0งที�พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปร์
ในครั 0งแรก นําทา่น ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัIนคร ึ9งสงิโต
ครึ9งปลานีIหนัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มทีศันยีภาพที9สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ
สเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ9งเป็นจุดชมววิ
รมิแมนํ่ Iาสงิคโปร ์
นําท่านแวะชม  นํ Iาพุแห่งความม ั9งค ั9ง Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปร์ตั 0งอยู่ท่ามกลางหมู่
ตกึซันเทคซติี0 ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ0นใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึ0นโดยนัก
ธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ
ลานนํ0าพ ุและไดส้มัผัสนํ0าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แม่กวนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี0เป็นวัดที�มชีื�อเสยีง
อย่างมาก ทั 0งชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเที�ยวนับถือว่าศักดิUสทิธิUมาก ความเชื�ออันศักดิUสทิธิUในองค์เจา้แม่
กวนอมินั0น  มาจากคนที�มาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนั�นเอง วัดนี0สรา้งขึ0นกอ่นสงครามโลกครั 0งที� 2 
ในปี 1884 โดยคนจีนที�อพยพมาตั 0งรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพื�อสักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็น
ศูนยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชมุ เรื�องราวต่าง ๆ จนกระทั�งเกดิสงครามโลก บรเิวณแห่งนี0ถูกระเบดิ
โจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ย่างยิ�งที�สถานที�ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี0กลับไม่ไดรั้บ
ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครั 0งนั0นเลย ทําใหห้ลายคนเชื�อวา่เป็นเรื�องความศักดิUสทิธิU หรอืปาฏหิารยิ ์  

 
 
 
    
 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

• จากน ัIนแหลง่ทอ่งเที9ยวแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการจัด
สวนที�ใหญท่ี�สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื�องแหง่ชาตขิอง 
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี0ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมตอ่กับ Super 
tree  คูท่ี�มคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ0น 50 เมตร  บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึIนลฟิตส์ําหรบั Super 
Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
คํ9า   รบัประทานอาหารคํ9า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถิ9น รา้นนีIเร ิ9มตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัIงโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุ
วนันีI ก็ 40 กวา่ปี 
จากน ัIนอสิระทา่นที9 “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ี9สดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบ
ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัIงอยูช่ ัIนที9 
57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึIนลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตั 0งอยู่บนอาคารทั 0ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี0ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที�สดุในโลก มพีื0นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสงู200 ม. บนสวน

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที�หรูหรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั 0งอยู่ในตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝั�งตรง

ขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึ�งนักทอ่งเที�ยวสามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิ

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคาร

มากมาย สําหรับนักชอปปิ0 งทั 0งหลายสามารถเลือกซื0อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง สี เส ียงและนํ Iา ที9ใหญ่ที9สุดใน South East Asia กบัการแสดงที9ม ีชื9อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนีI จดัข ึIนที9ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลาน

ที9น ั9งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จากน ัIนเขา้สูท่ ี9พกั Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารนํ Iาดื9ม / WIFI ที9หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         
 



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัที9สอง เลอืกเที9ยวตาม Option ที9ตอ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 
**อสิระทอ่งเที9ยวตามอธัยาศยั รบัแผนที9และสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
      จากน ัIนเขา้สูท่ ี9พกั Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารนํ Iาดื9ม / WIFI ที9หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)    
      

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

สําหรบั Option B � (B/-/-)  
รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay 

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโคช้นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 72 ช ั9วโมงเท่าน ัIน หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

 
***(อสิระอาหารกลางวนั+คํ9า เพื9อความสะดวกในการทอ่งเที9ยวสวนสนุก)*** 

 
 

 
 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในที�เดยีวที�ๆ  คุณและครอบครัวจะไดพ้บ

และสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ที�โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที�แรกและที�

เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื�องเล่นที�ออกแบบใหม่

หรอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ที�สดุ ข อ ง ร ถ ไ ฟ เห า ะ ร า ง คู่ ทั 0 ง



 

   

 

  

  

  

 

 

หวาดเสยีวและสงูที�สุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ ื�อดังแบทเทลิสตาร ์กา

แล็กตกิาซึ�งผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื�องเลน่เขยา่ขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี�จะคบื

คลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครลว่งลํ0าเขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นั0นยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสี�ยงตาย

ของเหลา่สตันทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์ูนเรื�องมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี0,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรับคุณเขา้สูป่่าทบึแห่งนี0

โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงที�ใหญ่และเจรญิที�สุดในอเมรกิา และตื�นตาไปกับบรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชั�น!สรา้งโดย 

สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติี0ที�จะมายนืปรากฏตัวบนทอ้ง

ถนนแหง่นี0 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั 0งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั 0งชมภาพยนตร ์4มติ ิ

เรื�องเชร็ค ซึ�งคณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากที�นี0เทา่นั0น นอกจากนี0ยังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาที�

กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับที�รอเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มจากทั�วทกุมมุโลก

รวมถงึรา้นชอ้ปปิ0ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายที�โดดเดน่ที�สดุของ

รสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!ทศสงิคโปร ์!!!  

***สามารถเลอืกซืIอ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Iาเปิดใหมใ่หญท่ี9สดุ

ในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซืIอ สามารถซืIอ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่

40 SGD หรอื 1,000 บาท  / เด็ก อายตุํ9ากวา่ 12ปี 29 SGD))      
จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้0า สามารถบรรจุ
นํ0าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์0ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ย
ซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั�วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  
นําท่านอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตั 0งอยู่บรเิวณปากแม่นํ Iาสงิคโปร  ์มี
ประวัตยิาวนานมารว่ม 150 ปี ในฐานะที�เป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แก ่ทกุวันนี0 “คลารก์คยี”์ ก็
ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทั0งผูค้นที�ผลัดเปลี�ยนกันมาเยอืน โกดังสนิคา้
ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที�ตอ้นรับนักท่องเที�ยวทั 0ง
กลางวันและกลางคนื  
(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายตุํ9ากวา่ 12ปี 15 SGD) 

      จากน ัIนเขา้สูท่ ี9พกั Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 
(บรกิารนํ Iาดื9ม / WIFI ที9หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัที9สาม Duty Free Shop – วดัพระเขีIยวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  ยา่นลติเติIลอนิเดยี -  
                      ช็อปปิI งถนนออรช์ารด์ – THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 
07.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

• นําทา่นช็อปปิI งสนิคา้ปลอดภาษทีี9 ดวิตีIฟร ี(Duty Free Shop) ที�นี�มสีนิคา้ชั 0นนําใหท้า่นเลอืกซื0อมากมาย อาท ิ

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



 

   

 

  

  

  

 

 

• นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีIยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ0นเพื�อเป็นที�

ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี0สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิา

ฤกษ์ เมื�อวันที� 1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทั 0งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้น

บาท) ชั 0นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั 0น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชั 0น 4 เป็นที�

ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ�งมี

ศลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิ0ง ซื0อของที�ระลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพื9อความสะดวกในการทอ่งเที9ยว)*** 
นําท่านเดนิทางไปยังย่านลติเติ0ลอนิเดยี สัมผัสบรรยากาศสสีันแห่งวัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชื�อบอก 

ใครมายา่นนี0อาจจะนกึวา่กําลังเที�ยวอยูใ่นประเทศอนิเดยี ไมใ่ชส่งิคโปร ์โดยมอีาคารบา้นเรอืนตา่งๆในสไตล์

โคโรเนียลถูกนํามาทาสสีดๆใหดู้สวยงามแปลกตาในสมัยกอ่นเป็นสถานที�ซื0อขายแลกเปลี�ยนสิ�งของต่างๆ 

ตั 0งแตเ่สื0อผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาถา่ยรปูเก็บเป็นความทรงจําประมาณ 30 นาท ี  

บา่ย รถโคช้นําท่านชอ้ปปิI งย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั 0งอยู่บนถนนสายนี0เป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้งมา

ผ่านที� ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี0เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิ0งระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ 

รา้นคา้ และโรงแรมชั 0นดีมากมายตั 0งอยู่เรียงราย สองฝั� งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอื�นๆอกีมากมาย 
 
 

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

แห่งการบนิ การชอ้ปปิ0ง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึ�งโดด
เด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ0าสมัยในแบบสถาปัตยกรรม
สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ
ท างด ้าน ก า รอ อ ก แ บ บ ชื� อ ดั งอ ย่ า ง  Safdie Architects 
(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ 
ION Orchard) มาเป็นที�ปรกึษาในการออกแบบเทอร์มนิอล
แหง่นี0 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มี
พื0นที�ทั 0งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั 0นเหนือ
พื0นดิน 5 ชั 0น และชั 0นใตด้ิน 5 ชั 0น สามารถเชื�อมต่อไปยัง

เทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ�งกลางสุดของอาคารจะอลังการดว้ยนํ0าตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 
เมตร จะมนํี0าไหลพรั�งพรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่นํ0าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 
 

......... น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เที9ยวบนิที9 3K513 

20.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี9ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลี9ยนราคา หากมกีารปรบัขึIนของภาษนํี Iามนัของสายบนิ 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื9อมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึIนไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื9องบนิภายในประเทศเพื9อประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ9ม 1,000 บาท** 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUNE-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

21-23 JUNE 19 
11,999.- 
8,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

JULY-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

5-7 JUL 19 
11,999.- 
10,999.- 

13,999.- 
12,999.- -3,700.- 4,500.- 

13-15 JUL 19 13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1910-2035 วนัหยดุเขา้พรรษา 12,999.- 14,999.- 
15-17 JUL 19 

วนัหยดุเขา้พรรษา 
11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

20-22 JUL 19 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

27-29 JUL 19 
วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 
13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

AUG-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

9-11 AUG 19 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

10-12 AUG 19 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

23-25 AUG 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

SEP-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

13-15 SEP 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

4-6 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

5-7 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 
11-13 OCT 19 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
12,555.- 14,555.- -3,700.- 4,500.- 

12-14 OCT 19 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

13,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.- 

18-20 OCT 19 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

NOV-19 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เด็ก อายุ
ตํ9า กวา่ 
12 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุํ9ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํ9ากวา่ 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 
 

*พเีรยีดราคาโปรโมช ั9น 11,999.-ไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได ้* 
 
 

***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครื9องเลน่) 
จําหนา่ย (ตอ้งมตี ั�ว ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครื9องเลน่ละ 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   
 
 

 
กรณีเปิดกรุป้ใหมท่ี9ไมม่ใีนซรียี ์(เช็คที9น ั9งกอ่นจองอกีคร ัIง) 

 

เง ื9อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท 

*** เมื9อชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงื9อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที9จองทวัร ์/ สว่นที9เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

22-24 NOV 2019 11,999.- 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

DEC-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอยแลนด์ พกัเดี�ยว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

28-30 DEC 2019 14,999.- 16,999.- -3,700.- 4,500.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. 

หลงัจากทาํการจอง เนื9องจากเป็นราคาต ั�วโปรโมช ั9น สายการบนิจะเขม้งวด
เรื9องกาํหนดการออกต ั�วเร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีIรวม   

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

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั0นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีIไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทา่นละ 600 บาท / 3วนั ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  
� เก็บที9สนามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   
� 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� ในการเปลี9ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี9ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี9ยนไปบนิ Low Cost 
 

 

เง ื9อนไขการจองทวัร ์ 

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

สามารถคนืเงนิได ้เนื9องจากคา่บรกิารที9สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

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

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด 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 

เอกสารที9ใชใ้นการเดนิทาง   

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

หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เนื�องจากรายการทัวรน์ี0เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิUการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิUที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิUที�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 
 


