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SUPERB SINGAPORE EPIC 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

พกัโรงแรม 4 ดาวตรงขา้มเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บินไฟตเ์ชา้ตรู่ กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอย่างคุม้ค่า  

**พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้ค่าและ รวม อาหารเชา้แบบ ABF 

บริการ สามารถเดินหา้ง VIVO CITY และเขา้ออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ไดต้ลอดวนั 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรที์ใ่หญ่ทีสุ่ดในสิงคโปร ์

 รวมค่าบตัร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว้ 

 ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY 

 ชมแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของสิงคโปร ์ตึกมารีน่า เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสิโนระดบั 6 ดาว 

 ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แม่กวนอิม ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   

 พิเศษ ! ลิ้ มรส ขา้วมนัไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม น ้ าดื่มบริการทุกวนัวนัละ 1 ขวด 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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โปรดดูราคาและไฟลท์บินทีต่ารางขายทา้ยรายการเท่านั้น!! 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารี

น่า เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคานเ์ตอร ์E ประตู3อ าคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน 

Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู่ สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K512 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง 

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ชือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บ่าย  

 

 

    

 

 

 

 

 จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัด

สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ 

Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บน

ยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟต์

ส าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 น าท่านแวะชม  น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ซัน

เทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็น

โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พุ และได้สมัผสัน า้จะพบโชค

ดีและ ร ่ารวยตลอดปี 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มีช่ือเสียงอย่างมาก ทั้ง

ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักด์ิสิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักด์ิสิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมน้ัน  มาจากคน

ที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดน้ีสร้างขึ้ นก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่
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อพยพมาต้ังรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย 

ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่

ปาฏหิาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งน้ีกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ันเลย 

ท าให้หลายคนเช่ือว่าเป็นเร่ืองความศักด์ิสทิธิ์ หรือปาฏหิาริย์   

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจีนแสนอร่อย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนี้ เริ่มตน้ต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย 

Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวนันี้  ก็ 40 กว่าปี 

น าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น ้ า

สิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่ เป็นท่าเทียบเรือ

เก่าแก่ ทุกวันน้ี “คลาร์กคีย์” กย็ังเตม็ไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน 

โกดังสนิค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและ

กลางคืน   

(ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD) 

จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบ

ไปด้วยห้องพักและห้องสทูกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที ่57 

ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที่สดุในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสงู200 ม. บนสวน

ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา 

รวมถงึ The  

Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสโิน” ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกบัตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เตม็ไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับ

เกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาท ิ

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
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มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน ้ า ทีใ่หญ่ที่สุดใน South East Asia กบัการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder 

Full Light การแสดงนี้  จัดขึ้ นที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่นัง่หันหนา้ออก

ทางอ่าว Marina 

 

 

 

 

 

        จากน้ันเข้าสู่ที่พัก จากน้ันเข้าสู่ที่พัก BAY HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 

** โรงแรมอยู่ตรงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สดุในสงิค์โปร์  

มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซน็โตซ่าตลอดวัน 

 

วนัทีส่อง        นัง่ EXPRESS TRAIN เขา้ Universal Studio (รวมค่าบตัร) – เทีย่วสวนสนุกเต็มวนั (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินเทา้เขา้สู่หา้ง VIVO CITY ตรงขา้มโรงแรม เพื่อนัง่รถ EXPRESS TRAIN เขา้สู่เกาะ 

SENTOSA  (ไม่รวมค่ารถไฟเขา้เกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเขา้เท่านั้น)  

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะตะลุย ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนุกระดบัโลก (รวมค่าบตัรยูนิเวอร์

แซลแลว้) 

***ไม่เขา้ยูนิเวอรแ์ซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใ้หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 72 ชัว่โมงเท่านั้น หลงัจากวนัออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได ้ในทุกกรณ*ี** 

 

***(อิสระอาหารกลางวนั+เยน็ เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วสวนสนุก)*** 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://www.bayhotelsingapore.com/
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 ด้านในประกอบด้วยทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

สงิคโปร์ ในพ้ืนที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซน็โตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจาก

โรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสโิน เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยู่ที่โรงแรม Crockford 

Tower  

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตี

ลังการางคู่ที่สงูที่สดุในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชรค็และเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสตัว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ใน

ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  

4) Revenge of The Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมม่ี  

5) Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สเีสยีง จริง 

ท่านจะต่ืนเต้นประทบัใจไม่รู้ ลืม 

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัว์โลกล้านปี  

7) Hollywood Boulevardสมัผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวูด๊วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ 

บันเทงิของจักรวาลอย่างแท้จริง  

- S.E.A. Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ที่สดุในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภัณฑส์ตัว์น า้ที่ถูกจัดอนัดับ

ให้เป็นอควาเรียมที่ใหญ่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินอย่างเตม็ที่กบับรรยากาศใต้ท้องทะเลอนัสวยงาม 

 

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าเปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก

กบั Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 33 33 SSGGDD  หรือ 850หรือ 850  

บาท / ท่านบาท / ท่าน  ))    

จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

18.00 น. หัวหนา้ทัวร์น าคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม (ท่านใดยงัไม่จุใจสามารถ กลับโรงแรมไดเ้องตาม

อธัยาศยั) 

พเิศษ !!! ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาในเกาะเซ็นโตซ่าอย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะไปการเล่นคาสโิน // เดินเล่นริม

หาด SILOSO // ชมโชว ์CRANE DANCE ตอน 2 ทุ่ม 

                            (รถไฟเทีย่วสุดทา้ย 23.45 น.) 
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** โรงแรมอยู่ตรงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สดุในสงิค์โปร์  

มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซน็โตซ่าตลอดวัน 

 

วนัทีส่าม ซิตี้ ทวัร ์เมอไลออ้น - ย่านลิตเต้ิลอินเดีย – วดัพระเขี้ ยวแกว้ ย่านไชน่าทาวน ์–  

                      ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น  ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึง

ในอดีตเป็นที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 

การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้างส าริดเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้าง

ความสมัพันธไมตรีกบัประเทศสงิคโปร์เม่ือคร้ังที่พระองค์เสดจ็มาเยือนสงิคโปร์ใน

คร้ังแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์

โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้ หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพที่สาย

งาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 

ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสงิคโปร ์

             น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขี้ ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)                      

             สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง  

           สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เม่ือวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด   

          ราว 62 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธ ี    

          ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละห้องหนังสอื ช้ัน 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่าน 

          ได้สกัการะองค์เจ้าแม่กวนอมิ และใกล้กนักเ็ป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดิน  

          เล่นช้อปป้ิง ซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

น าท่านเดินทางไปยังย่านลิตเต้ิลอนิเดีย สัมผัสบรรยากาศสสีันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก 

ใครมาย่านน้ีอาจจะนึกว่าก าลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆใน

สไตล์โคโรเนียลถูกน ามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซ้ือขายแลกเปล่ียนสิ่งของ

ต่างๆ ต้ังแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเกบ็เป็นความทรงจ าประมาณ 30 นาที 

บ่าย รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  

 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 

......... น. ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบนิชางกี 

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K513 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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20.35 น. เดินทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกว่าความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 

 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคา หากมีการปรบัขึ้ นของภาษีน ้ ามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดินทางไดเ้มือ่มีจ านวน ***ผูเ้ดินทาง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดินทางถงึ 15 ท่านขึ้ นไป (มี

หวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

**ส าหรบัหนงัสอืเดินทางต่างชาติเก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

เดือนมีนาคม 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

1-3 มีนาคม 18 

วนัมาฆบูชา 

14,999.- 

12,999.- 
3,700.- 5,900.- 

16-18 มีนาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

30  มีนาคม – 1 เม.ย. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนเมษายน 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

20-22 เมษายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900-. 

เดือนพฤษภาคม 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 10-12 พฤษภาคม 18 12,999.- 3,700.- 5,900.- 
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0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

12-14 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

18-20 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

25-27 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนมิถุนายน 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

22-24 มิถุนายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

29 มิ.ย.-1 ก.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนกรกฎาคม 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

 

6-8 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

13-15 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

20-22 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

21-23 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

27-29 กรกฎาคม 18 

วนัหยุดยาว 
16,999.- 3,700.- 5,900.- 

28-30 กรกฎาคม 18 

วนัหยุดยาว 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนสงิหาคม 2018 

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

3-5 สงิหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

10-12 สงิหาคม 18 

วนัแม่ 
14,555.- 3,700.- 5,900.- 

17-19 สงิหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

24-26 สงิหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนกนัยายน 2018 
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Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

8-10 กนัยายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

14-16 กนัยายน 18 

Formula 1 (F1) 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

28-30 กนัยายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

29  กนัยายน – 1 ต.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนตุลาคม2018     

Flight วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์ 

หกัค่าตัว๋ 
พกัเดีย่ว 

3K512 

0930-1300 

/// 

3K513 

1910-2035 

5-7 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

6-8 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

12-14 ตุลาคม 18 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร9 
14,999.- 3,700.- 5,900.- 

13-15 ตุลาคม 18 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร9 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

20-22 ตุลาคม 18 

วนัปิยมหาราช 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

21-23 ตุลาคม 18 

วนัปิยมหาราช 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

26-28 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

27-29 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 

 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเล่น) 

จ าหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 

เนือ่งจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผู้ ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางคร้ังหากมีผู้ ต้องการใช้บัตร 

Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
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ช่วงเทศกาล มดัจ าท่านละ 7,000 บาท  

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ สายการบินจะเขม้งวดเร่ืองก าหนดการออกตัว๋เร็วกว่าปกติ*** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจาก

วันเดนิทาง*** 

 

เง่ือนไขตดักรุป๊ 

โปรแกรมสิงคโปร ์EPIC (3K)  

15+1  เพิ่ม 3,000 บาทจากราคาซีรีย์ 

20+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์ 

25+1  ราคาเท่าซีรีย์ 

 

อตัรานี้ รวม   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน า้มัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) สายการบิน JETSTAR 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกดิขึ้นระหว่างวันเดินทาง

เท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสรจ็รับเงินในการเบิก) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด ์+ ค่าทิปคนขบัรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริป  (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพึงพอใจ)  

 ค่ารถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเขา้เท่านั้น 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น า้หนักเกนิ 20 กก.  
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 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไม่มกีารคืนเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** 

หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได ้

เน่ืองจากค่าบริการทีส่ิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้า

กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ

ไว้แล้วทั้งหมด 

 

 กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า

ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็น

แบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน

กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ

หักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวัิติและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 


