
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWESOME สงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
3 วนั 2คนื โดยสายการบนิ by FLYSCOOT (TR) 

บนิเย็นกลบัดกึ----บนิเขา้/ออกทีส่นามบนิดอนเมอืง 

 
 

 

 น ัง่ Scoot Air เครือ่งใหญ ่400 ทีน่ ัง่ 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 รวมคา่บตัร ลอ่งเรอื BUMBOAT รวมแสงสเีมอืงสงิคโปร ์ยามค า่คนื 

 ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสงิคโปร ์

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong Kee 

 พเิศษ ชมิน า้ซุปรอ้นๆ บกักุด้เต ๋รา้นดงั Song Fa @ Clarke quay 

 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว สะอาดปลอดภยั / ม ีWIFI 



 

          

  

***ไมบ่งัคบัทปิจากเมอืงไทย*** 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – Singapore    (-/-/D) 

14.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง ประตู5 อาคารผู ้โดยสารขาออก สายการบนิ Scoot 

Airline โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR869 

  (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

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

จนีแสนอรอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1966 ก่อต ัง้โดย Mr. 

Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

 

           จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  

ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 
Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ลอ่งเรอื BUMBOAT (รวมคา่บตัร) –  
                Manrina bay sands + ชมโชวน์ า้พ ุ (B/-/-) 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบั Option A  “FREE & EASY” (B/-/-) 

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

          

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 

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

ส าหรบั Option B   FULLBOARD (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ลอ่งเรอื BUMBOAT (รวมคา่บตัร) + Manrina bay sands + ชมโชวน์ า้พ ุ

***มรีถและไกดบ์รกิารตลอดวนั*** 
รถโคช้น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ัว่โมงเท่าน ัน้ หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเล่นเขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่ง

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!แหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!!  



 

          

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายตุ า่กวา่ 12ปี 29 SGD))    

จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

น าทา่น ลอ่งเรอื BUMBOAT (รวมคา่บตัรแลว้) ชมแสงสเีมอืงสงิคโปรย์ามค ่า

คนืยา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 

150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีัน

ของความหลากหลายทั ้งผูค้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็น

รา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหล่งบันเทงิทีต่อ้นรับนักท่องเทีย่วทัง้กลางวันและ

กลางคนื   

            

 จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรู

ใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮ

ไลท์ คือ The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ที ่57 ของ

โรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 

บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคาร

ทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 

และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสูง200 ม. บนสวนไดรั้บ

การตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่หรูหรา รวมถงึ The 

Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกม

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์

แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับ

นักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 

Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีื่อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

วนัทีส่าม CITY TOUR - น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - Garden by the bay –  
                 Duty Free Shop - ไชนา่ทาวน ์– ช็อปป้ิง Orchard – กลบั กทม. (BL) 
 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

          

09.00    จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบ

ดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old 

Parliament House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ

ศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ

สัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรกน าท่าน 

ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานี้

หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนียภาพที่สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ 

 น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปร์

ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้ง

ขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ได ้

เดนิรอบลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้า

เชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะ

ในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุ

แลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย 

อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง 

วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 



 

          

1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

  

 

 จากน ัน้รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่่าสดุ จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่

ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกี

มากมาย 

19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR868 

23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

DEC-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั

คา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว อสิระวนัที2่ 

ไมร่วมยนูเิวอรแ์ซล 
TOUR FULL 

BOARD 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

8-10 DEC 2018 
วนัรฐัธรรมนญู 

12,955.- 14,955.- -3,700.- 4,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

 29 – 31 DEC 18 
เทศกาลปีใหม ่

13,955.- 15,955.- -3,700.- 4,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

30 DEC -1 JAN 19 
เทศกาลปีใหม ่

14,955.- 16,955.- -3,700.- 4,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

31 DEC -2 JAN 19 
เทศกาลปีใหม ่

14,955.- 16,955.- -3,700.- 4,900.- 

 

 

**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทวัร ์ไมม่หีัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิน่ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป เดนิทางตามรายการทวัร์ มหีัวหนา้ทวัรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

 
 
 
 



 

          

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 
จ าหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น*** 
(ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น)            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท 

เงือ่นไขการตดักรุป๊สงิคโปร ์scoot (TZ) 

            15+1  เพิม่ 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
    15+0  เพิม่ 1,000 บาทจากราคาซรียี ์     

20+1  เพิม่ 1,000 บาทจากราคาซรียี ์
    25+1  เพิม่  500 บาทจากราคาซรียี ์
    30+1 ราคาเทา่ซรียี ์     

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลกูทวัร ์ 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 



 

          

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดั
จ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

10. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 


