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SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!  By TIGER AIR (TR)  

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 บินไฟต์เช้า กลบัไฟท์เยน็ ใช้เวลาเทีย่วอย่างคุ้มค่า  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ 

 รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

 ชมโชว์น า้พุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด   
 พเิศษ ! ลิม้รส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋  

 รวม น า้ดื่มบริการทุกวนัวันละ 1 ขวด 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น า้พุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า 
เบย์ แซนด์         (-/L/D) 

06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน4 เคาน์เตอร์ L ประตู6 โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

08.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Tiger Air เทีย่วบินที ่TR609 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง (เวลา

ท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บ่าย น าท่านแวะชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทค

ซิต้ี ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพุ 

และไดส้ัมผสัน ้าจะพบโชคดีและ ร ่ ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

จากน้ันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านไดช้มการ

จดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอย

ฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถิ่น ร้านนี้เร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุก

วนันี ้ก ็40 กว่าปี 

 

น าท่าน ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ยามค ่าคืน ย่าน 
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Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นท่าเทียบเรือ

เก่าแก่ ทุกวนัน้ี “คลาร์กคีย์” ก็ยงัเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ีผลดัเปล่ียนกนัมาเยือน 

โกดงัสินคา้ถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้งกลางวนัและ

กลางคืน   

           จากน้ันอสิระท่านที ่“มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ทีสุ่ดในสิงคโปร์มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ย

หอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้

ลฟิท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา 
รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรง
ข้ามกับตัวโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 
1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและ
ภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonder Full 
Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่น่ังหันหน้าออกทางอ่าว 
Marina 
 

 

 

 

      จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กั Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรือเทยีบเท่า 3 ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ทีห้่องพกัและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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วนัทีส่อง วดัเจ้าแม่กวนอมิ-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก 

ทั้งชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนั้น  มา

จากคนท่ีมาไหวข้อพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 

โดยคนจีนท่ีอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลาง

ส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงั

พินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ได้รับความ

เสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์  

จากน้ันรถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักร
ความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 
1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค ่า เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วสวนสนุก)*** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ท่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได้
พบและสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรก
และท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบ
ใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุด ขอ งรถ ไฟ เห าะ ราง คู่ ทั้ ง
หวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กา
แล็กติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน
อากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียปิตโ์บราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลวัของเหล่าวญิญาณมมัม่ีจะคืบ
คลานในท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยุคดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตาย
ของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวลิด ์!! 
 โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์
การ์ตูนเร่ืองมาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี
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โซนนิวยอร์กสัมผสัเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศ
แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย 
สตีเวน่ สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายนืปรากฏตวับน
ทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์คร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4
มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ี
กิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุม
โลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดของรีสอร์ท เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  
!!!!!!   
***สามารถเลอืกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกกบั 
Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 33 33 SSGGDD  หรือ 850หรือ 850  บาท / ท่านบาท / ท่าน   ))    
จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ ้ า สามารถ

บรรจุน ้ าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ ้ ากวา่ 100,000 ตวั ตกแต่ง

ดว้ยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย  
      จากน้ันเข้าสู่ทีพ่กั Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรือเทยีบเท่า 3 ดาว++ 

(บริการน า้ดื่ม / WIFI ทีห้่องพกัและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)         

วนัทีส่าม ซิตีท้วัร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  
                    ช้อปป้ิง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกด์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล 

ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของ

สิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้าง

ส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 

เพื่อสร้างความสัมพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือน

สิงคโปร์ในคร้ังแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพ

ที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริม

แม่น า้สิงคโปร์ 

 น าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าชั้ นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลา
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ฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้าน
บาท) ชั้ นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้ น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้ น 4 เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวดัแขกซ่ึงมี
ศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 
จากน้ันน าท่านอสิระช็อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด  
14.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี

18.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Tiger Air เทีย่วบินที ่TR616 

19.25 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา 
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึน้ไป (มีหัวหน้าทวัร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลูกค้า 

อตัราค่าบริการ 

DEC-17 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดีย่ว 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

9-11 DEC 2017 
วนัรัฐธรรมนูญ 

14,555.- -3,700.- 4,500.- 

15-17 DEC 2017 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

16-18 DEC 2017 13,999.- -3,700.- 4,500.- 

28-30 DEC 2017 14,999.- -3,700.- 4,500.- 

30 DEC -1 JAN 2018 (ปี
ใหม่) 

17,999.- -3,700.- 4,500.- 

31 DEC -2 JAN 2018 (ปี
ใหม่) 

16,999.- -3,700.- 4,500.- 

JAN-18 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดีย่ว 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

13-15 JAN 2018 12,999.- -3,700.- 4,500.- 
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FEB-18 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

10-12 FEB 2018 12,999.- -3,700.- 4,500.- 

MAR-18 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TR609 
0840-1210 

TR616 
1800-1925 

2-4 MAR 2018 
วนัหยุดมาฆบูชา 

14,999.- 

-3,700.- 4,500.- 9-11 MAR 2018 13,999.- 

16-18 MAR 2018 13,999.- 

17-19 MAR 2018 13,999.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)         มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                               ราคา 3,300 บาท 
 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น)จ าหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***            
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 
เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ  านวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 
SGD หรือ 1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 
บาท   
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน 
สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
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อตัรานีร้วม   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง

วนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด์ + ค่าทปิคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วนั/1ลูกทวัร์ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึ
พอใจ)  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคยีงกนั โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการจองทวัร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่สามารถคนืเงนิได้ เนื่องจากค่าบริการทีสิ่งคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 

 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 9 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะ
เป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 


