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NT131
ทวัรส์งิคโปร ์ครบสตูร 4 วัน 3 คนื (SQ)
ทัวรส์งิคโปร ์, 4 วัน 3 คนื ,

Orchard Rendezvous

ทัวรส์งิคโปร ์ครบสตูร 4 วัน 3 คนื (SQ)

ตะลุยกบัเครอืงเล่นสุดสนุกท ียนูเิวอรแ์ซลสตูดโิอ
ชมโชวน์ ้าํพสุุดอลังการ Wing Of Time

ชมสงิคโปรใ์นมมุสุงจาก Singapore Flyer
ล่องเรอื Bumboat

เขา้ชมโดมท ีGarden By The Bay
อรอ่ยกบั Buk Kut Teh , ขา้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- มารนีา่เบยแ์ซนด ์- GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) - ลอ่งเรอื BUMBOAT

06.30/09.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ)
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

09.45/12.15 น.
เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิSINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ 973 / SQ975

13.15/15.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงสงิคโปร ์ทมีกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทงึ 

พเิศษ นําทา่น เยียมชม “มารนีา่ เบย ์แซนด"์ รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปร ์มารีน่า เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561
หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึ 23เหรยีญ)
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้
มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัว

จากนันแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร์
ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay



บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน
มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD)  

รวมคา่เขา้ชม 2 โดมแลว้ CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นทจัีดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชนืแถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป
รวมถงึมสีวนจวิน่ารัก  ๆใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปนังอ่านหนังสอื นังเลน่ชลิ  ๆเพราะในเรือนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย
และมกีลนิหอม  ๆของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทังโดม
Cloud Forest จะมนี ้าํตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชนืมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ
โดยเราจะเดนิขนึลฟิตไ์ปชนับนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชนัลา่งทเีป็นป่าหมอกสวยงามมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอร่อย อาหารทอ้งถนิ รา้นนีเรมิตน้ตํานานความอร่อยในปี
1696 กอ่ตังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทกุวันนี ก็ 40 กวา่ปี 

21.00 น.
นําทา่นชม แสงสยีา่น Clarke Quay ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทเีป็นทา่เทยีบเรือเกา่แก ่ทกุวันนี
“คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทังผูค้นทผีลัดเปลยีนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์
และแหลง่บันเทงิทตีอ้นรับนักทอ่งเทยีวทังกลางวันและกลางคนื พรอ้มลอ่งเรือ BUMBOAT ชมแสงสยี่านใจกลางเมอืงสงิคโปร ์30 นาที
(รวมคา่เรือแลว้)

ทพีกั
Orchard Rendezvous หรือเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี2
UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้) - ชมโชว ์WING OF TIME

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

***(อสิระอาหารกลางวนัเพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)***

นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนือจนิตนาการ ดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO
(รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้)

***ไม่เขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นัน หลังจากวันออกเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี***
ทแีรกและทเีดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครืองเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ
เป็นเครืองเลน่ทอีอกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน
ไดแ้กท่สีดุของรถไฟเหาะรางคูทั่งหวาดเสยีวและสงูทสีดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีียช์อืดังแบทเทลิสตาร์
กาแล็กตกิาซงึผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย
โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครืองเลน่เขย่าขวัญทมีคีวามเร็วสงู และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมจีะคบืคลานในทา่มกลางความมดื
มาทําใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่รูตั้ว
โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรือดนิแดนจลุสคิปารค์ทพีายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครลว่งล ้าํเขา้เขตหวงหา้ม
ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นันยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสยีงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!!
โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรก์ารต์นูเรืองมาดากัสการ ์อาทเิชน่
อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทคีอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี
โซนนวิยอรก์ สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทใีหญ่และเจรญิทสีดุในอเมรกิา
และตนืตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชนั!สรา้งโดย สตเีวน่
สปีลเบริก์
โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติทีจีะมายืนปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี
โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทังชมภาพยนตร ์3มติ ิเรืองเชร็ค ซงึคณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น
นอกจากทนีีเทา่นัน นอกจากนียังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทกีจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดมื-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร์
คลับทรีอเสริฟ์อาหารและเครืองดมืจากทัวทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์
ถนนสายทโีดดเดน่ทสีดุ



***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํเปิดใหม่ใหญ่ทสีดุในโลกกับ Marine Life Park
(สามารถซอื Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD หรอื 850 บาท / ทา่น )
จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้าํ สามารถบรรจนุ ้าํเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร
รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้าํกวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบรูณ์ของทะเลตา่ง  ๆทัวโลก

ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ภัตตาคาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร @The Good Old Day

18.40 น.
จากนันนําทา่นพบกับโชว ์“Wings of Time” โชวส์ดุอลังการใหม่ลา่สดุจาก Resort World Sentosa
ทจีะนําคณุเขา้สูเ่รืองราวเกยีวกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนักเดนิทาง ทสํีารวจสถานทมีหัศจรรยทั์วโลก ดําเนนิเรืองดว้ย น ้าํพ ุม่านน ้าํ
ดนตรี และแสงเลเซอร ์ทจีะทําใหท้า่นประทับใจไปตราบนานเทา่นาน 

ทพีกั
Orchard Rendezvous หรือเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี3
Singapore River Safari - Singapore Flyer - น้าํพแุหง่ความมงัคงั - ชอ้ปปิงออรช์ารด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่Singapore River Safari (รวมคา่บตัร) ทกุทา่นไดต้นืตาตนืใจไปกับ รเิวอร ์ซาฟารี ทจํีาลองลุม่แม่น ้าํสําคัญตา่ง  ๆของโลก
เชน่ ลุม่แม่น ้าํมสิซสิซปิปี, ลุม่แม่น ้าํแยงซเีกยีง, ลุม่แม่น ้าํคองโก, ลุม่แม่น ้าํไนล,์ ลุม่แม่น ้าํอเมซอน, ลุม่แม่น ้าํโขง, ลุม่แม่น ้าํเมอรเ์รย,์
และลุม่แม่น ้าํคงคา โดยจะรวบรวมสตัวแ์ละสงิมชีวีติทอีาศัยอยู่ตามลุม่น ้าํเหลา่นีมาแสดง River Safari
สถานททีอ่งเทยีวนอ้งใหม่ของสงิคโปรท์เีปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันท ี28 กมุภาพันธ ์2557 ภายใตก้ารดแูลของ Wildlife Reserve Singapore
ถอืวา่เป็นสวนสตัวซ์าฟารีทแีรกของเอเซยี ทมีาในธมีของแม่น ้าํโดยการแบง่แยกโซนตามลุม่แม่น ้าํทสํีาคัญตา่งๆในโลกปัจจบัุน โดยเรมิจาก
โซนแม่น ้าํมสิสสิซปิปี ทมีพีระเอกเป็นตัวบเีวอร ์Paddlefish และ Alligator gar ตอ่มาเป็น โซนแม่น ้าํคองโก และแม่น ้าํไนล ์ในทวปีแอฟรกิา
ปลาปักเป้าจากลุม่น ้าํจดื และปลา Tigerfishทมีฟัีนทแีหลมคมตอ่จากแม่น ้าํในแอฟรกิา โซนแม่น ้าํคงคา แม่น ้าํศักสทิธแิหง่ชมพทูวปี ทมีจีระเข ้
Gharial ทพีบไดเ้ฉพาะในเขตชมพทูวปี และแม่น ้าํ Murray ในออสเตรเลยี โซนแม่น ้าํโขง ทมีบีอ่แสดงสายพันธุป์ลาในแม่น ้าํโขง แม่น ้าํแยงซี
ในเขตประเทศจนีซงึมแีพนดา้คูน่่ารักจากจนี Kai Kai และ Jia Jia โซน Amazon Flooded Forest
ทแีสดงระบบนเิวศของป่าอเมซอนทโีดนน ้าํทว่มประมาณ 15 เมตร ในทกุฤดฝูน ในโซนนีจะไดพ้บกับ นากแม่น ้าํ พะยูน ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปิรันย่า
aparaima River safari มสีตัวส์ายพันธุต์า่งๆจัดแสดงภายในซาฟารีปารค์แหง่นีกวา่ 6000 ชนดิ สําหรับการลอ่งเรือ Amazon river quest boat
ride ก็ถอืเป็นหนงึในไฮไลทข์องทนีี 

นําทา่นขนึชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์(รวมคา่บตัร) ถอืวา่เป็นชงิชา้ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก โดยมคีวามสงู 165 เมตร
ซงึสงูกวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว เมอืมองววิจากดา้นบนคณุจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสงิคโปร์
และบรเิวณศนูยก์ลางการคา้ย่านมารีน่า ซงึสามารถมองไปรอบๆไดทั้วทศิ 360 องศา สงิคโปรฟ์ลายเออร์
ถูกออกแบบเป็นแคปซลูรูปทรงกระบอกมกีระจกชว่ยปกป้องรังส ีUV ได ้
ดังนันผูเ้ยียมชมสามารถมองเห็นววิของเมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุลกูหลูกูตาแลว้ยังมองเห็นววิทอียู่ดา้นลา่งไดอ้กีดว้ย
แตล่ะแคปซลูจะมแีอรป์รับอากาศทําใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพนืท ี28 ตารางเมตร นอกจากนียังมมีา้นังเล็กๆ
ไวสํ้าหรับคนทมีคีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิพรอ้มกับความสะดวกสบายดว้ยไม่ตอ้งกังวลและการหมุนแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครงึชวัโมง
แตล่ะแคปซลูจคุนได ้28 คน นอกจากนียังมเีสยีงบรรยายมุมมองทัศนียภาพตา่ง  ๆทคีณุมองเห็นไดร้อบทศิ 

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว

บา่ย
นําทา่นแวะชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี
แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขนึโดยนักธรุกจิชาวฮ่องกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง
โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าํพ ุและไดส้มัผัสน ้าํจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้



ทตัีงอยู่บนถนนสายนีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรือและเรือสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นท ีทา่เรือของสงิคโปรนี์เสมอ
ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชนัดมีากมายตังอยู่เรียงราย สองฝังถนน อาทเิชน่
หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย

***(อสิระอาหารมอืค่าํทถีนนออรช์ารด์ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)***

ทพีกั
Orchard Rendezvous หรือเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี4
วดัพระเขยีวแกว้ - ยา่นไชนา่ทาวน ์- CITY TOUR - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้
ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005
คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชนัลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชนั 2-3
เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ
และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม 

จากนันนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล
ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าํสงิคโปร์

ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี
การเตน้รํา การแสดงตลก 

ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871
เพอืสรา้งความสมัพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครังแรก

นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา
มทัีศนียภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร ***ชมิ Chili Crab ปูทะเลผดัพรกิตน้ตํารบั

บา่ย
สําหรับเทยีวบนิ (SQ976) 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางกี

16.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ 976

17.30 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

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

13.00 น.
สําหรับเทยีวบนิ (SQ982)

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางกี



17.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทยีวบนิท ีSQ 982

18.45 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี3 กันยายน 2562 เวลา 10:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

หมายเหตุ

***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) จาํหนา่ย (ตอ้งมตีวั ONEDAY PASS กอ่น) *** 
Universal Express Pass (เครอืงเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่าํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตวั Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 
เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการล๊อคราคาตวักอ่นเดนิทาง บางครงัหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจีาํนวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท
บางครงัหากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท

เงอืนไขการจอง

• มดัจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริ่วมเดนิทางทกุทา่น

• *** หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ***

• หากเกดิกรณทีรพัยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซงึจะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะทสีญูหายใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบสว่นบุคคล

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจําเป็นและเหมาะสม

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบจากเหตอุนัเนอืง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง ปัญหาการจราจรอบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
การลา่ชา้ การยกเลกิเทยีวบนิ หรอืความผดิพลาดของสายการบนิ แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีสีดุ

• กรณุาตรงตอ่เวลาทุกครงัทมีกีารนัดหมาย

• กรณอีอกตวัแลว้ลกูคา้มเีหตทุไีมส่ามารถเดนิทางได ้
ทางสายการบนิไมอ่นญุาตใหเ้ปลยีนชอืในทุกกรณแีละบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารทังหมดเนอืงจากเราไดช้ําระคา่โรงแรม อาหาร
และพาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิ)

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทพีกันอกเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะคาํนงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทลีกูคา้จะไดร้บัเป็นสาํคญั

• โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ในการเดนิทางแตล่ะครงัตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทาง 15 ท่านขนึไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่บรกิารเพมิ หรอืไมม่หีวัหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทาง
หากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน

• หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้



เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทสีายการบนิอนมุตัโิดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนวันเดอืนทางของท่าน ในกรณไีมส่ามารถออกเดนิทางได ้

• ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่บรกิารเพมิหากมกีารปรบัขนึของภาษีน ้าํมนั

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันหมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลบั ตามรายการทรีะบุไว ้

• ภาษีสนามบนิท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ

• คา่ใชจ้่ายในตา่งประเทศ
• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทางตามทรีะบุ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบุ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆทรีะบุ

• มคัคเุทศกบ์รกิารอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• ประกนัภยัอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณเีสยีชวีติ) และ 500,000 บาท
(ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 % และภาษีมลูคา่เพมิ 7 % กรณอีอกใบกาํกบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรบัชาวตา่งประเทศ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 20 SGD ตลอดทรปิ (ยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)

**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง**Flight Inter
เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• หากท่านไดช้ําระคา่มดัจําทัวรเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัททีําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหแ้กท่่านได ้
เนอืงจากบรษัิทฯไดช้ําระคา่มดัจําทนัีงของสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดาํเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้แลว้
หากมเีหตสุดุวสิยัททีําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้่านในอตัราดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หกัคา่มดัจํา 50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน หกัคา่มดัจํา 100%

• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 7 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่บรกิารทังหมด

• หากท่านใดมเีหตสุดุวสิยัททีําใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้่านเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทางได ้แตอ่าจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ เช่น
คา่เปลยีนชอืทนัีงของสายการบนิ และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิ แตข่อสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดโดยเดด็ขาด

• ในกรณไีมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและสงิคโปร ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 100%



• *** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง***
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