
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 เดือน กนัยำยน วนัท่ี 29 ก.ย.–01 ต.ค 

เดือน ตลุำคม วนัท่ี 05-07 / 06-08 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,500 

05-07 ตลุำคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,500 

06-08 ตลุำคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,500 

19-21 ตลุำคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,500 

20-22 ตลุำคม 2562 14,900 14,900 14,900 5,500 

26-28 ตลุำคม 2563 14,900 14,900 14,900 5,500 

27-29 ตลุำคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,500 

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนขึ้นไป 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,200 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเกบ็ทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

 



  

 

 

 

07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์ K 

สำยกำรบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสาร

และสมัภาระในการเดนิทาง 

09.40 น.  น าท่านเหินฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบิน

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 973 

13.05 น.  เดนิทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน าทกุท่านเดนิทาง

สูแ่หลง่ท่องเที่ยวแห่งใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกำะ

สิงคโปร ์

 

 สิงคโปร ์กำร ์เดน้ บำย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE 

BAY  ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่บนเกาะสงิคโปร ์กับ

ตน้ไมน้ านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้  ยังมีทางเดินลอยฟ้า

เชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกันมีไว้

ส าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 

50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็น

ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังม ี

โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่ง

โดย อุณหภมูิที่ตน้ไมต้ ้องการ ดังนี้ Flower Dome 

(ชีวภาพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud 

Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมสีวนธีมตา่งๆ  

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD 

(208บาท)และ 2Domes(700 บาท) 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง 

วนัแรกของกำรเดินทำง 



 

น าทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีนา่เบย ์จากมมุมองที่แตกตา่ง 

ซ่ึงสวยงามและนา่สนใจเป็นอยา่งมากเลยทีเดยีว ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์

ซ่ึงมอีายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสงิโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าวมารินา่ ซ่ึงมทีศันยีภาพงามมากๆ The Merlion นี้

ถกูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซ่ึงมหีัวเป็นสงิโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลกัษณ์

ของต านานการคน้พบสงิหปุระ หรือสงิคโปรใ์นปัจจบุนั  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  ม้ือพิเศษ Boon Tong Kee !!! 

   

 

 

 



19.00 น. จากนัน้น าทกุท่าน สมัผสั ความสยอง , 

ความหลอน  แบบท่ีคณุไมเ่คยเจอมาก่อน ความกลวัจะมา

ทกุรปูแบบ จะมารอบดา้น อย่าอยู่ในที่มดื เพราะมนัอยู่

รอบตวัคณุ  จาก 7 ปีที่ผา่นมา พิสจูนแ์ลว้ว่างานฮลัโลวีน 

ที่ไดจ้ดัขึน้ที่ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ถกูกลา่วขาน

อย่างมากที่สดุ ในแถบเอเชยี ไมว่่าจะเป็นในสว่นของ

สถานที่,ตวัละคร(ท่ีตอ้งท าการ  คดัเลอืกกนั คนตอ่คน 
เพื่อความสมจริง) ที่เราขอทา้ใหค้ณุมาลองดว้ยตวัเอง 

ขอย ำ้!!!! ทัง้ THEME PARK จดัท ำเป็น 

HALLOWEEN NIGHT !!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำคณะเขำ้ส ูท่ี่พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 



 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

FREE DAY อิสระท่องเท่ียวเต็มวนั  ไมมี่รถและไกคบ์รกิำร 

วนัพกัผ่อนสบำยๆ ใหท้กุท่ำนได ้เดินชอ้ปป้ิง สมัผสักบับรรยำกำศของสิงคโปรอ์ยำ่งเต็มท่ี 

จำกนัน้น ำคณะเขำ้ส ูท่ี่พกั  CHERRY LOFT HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง 

ส ำหรบัวนัเดินทำง 

29 กย.–01 ตค. / 05–07 ตค. / 19–21 ตค.  

26 – 28 ตค.  

เขำ้สวนสนกุ UNIVERSAL STUDIO  

HALLOWEEN HORROR NIGHT  

ในวนัแรกของกำรเดินทำง และค่ำใช่จ่ำยในกำร

เดินทำงกลบัโรงแรม ลกูคำ้ช ำระเอง 

ส ำหรบัวนัเดินทำง 

06-08 ตค. / 20-22 ตค. / 27-29 ตค. 

เขำ้สวนสนกุ UNIVERSAL STUDIO  

HALLOWEEN HORROR NIGHT  

ในวนัท่ีสองของกำรเดินทำง และค่ำใช่จ่ำยใน

กำรเดินทำงไปกลบัโรงแรม ลกูคำ้ช ำระเอง 

 

พิเศษ สดุสดุ!!!!! ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ชอบรอ 

เบ่ือกำรเขำ้แถวเป็นท่ีสดุ! ทำงน้ีเลยจำ้ 

ตัว๋แบบ Express Pass เขำ้เลน่ไดเ้ลยไม่ตอ้งต่อ

แถวเขำ้คิว จ่ำยเพ่ิมอีกนิด เพ่ิมควำมมนัในกำร

ลำ่ผี !!! เริม่ตน้เพียง 1,300 บำท 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสูย่่านไชนา่ทาวน ์เพื่อสมัผสัชวีิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศ

สงิคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แมก่วนอิมศักดิส์ทิธิ์ท่ี วดัพระเข้ียวแกว้ 

หรอื Buddha Tooth Relic Temple วดันีท้างสงิคโปรใ์ชท้นุทรัพยส์รา้ง

มหาศาล ประมาณ 99 ลา้นดอลลาร ์จนไดว้ดัศิลปกรรมจนีสมยัราชวงศ ์ถงั

ผสมผสานกบัศิลปะมนัดาลา (ภาพวาดผงัโลก สวรรค ์แบบมหายาน) ที่

สวยงามเป็นอาคารสแีดงสดแวะเขา้ไปชมความงามของวดัพระเขีย้วแกว้และ

สกักะระสิง่ศักดิส์ทิธิเพื่อความเป็นสริิมงคลท่ีคนสงิคโ์ปรแ์ละชาวจีนนบัถือ

เป็นอย่างมาก 

*** อำหำรเท่ียง ไม่รวมอย ูใ่นรำยกำรท่องเท่ียว  

เพ่ือใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ีกบัโปรแกรมท่ีลกูคำ้เลอืก *** 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง 

http://travel.mthai.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–สิงคโปร–์กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่19 กรกฎาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่  ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวม

หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ็์อยท์, 

โรบินสนั, ลกักี้พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิงเซ็นเตอร ์

เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบ

รนดเ์นมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่

ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน 

 

 

17.30 น.    ออกเดนิทางจากสนามบินเพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

      โดยสายการบินสิงคโปรแ์อนไ์ลน ์เที่ยวบิน SQ982 

19.00 น.   คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 



• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,200 บำทต่อท่ำน *** 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าคา่บริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 24 ชัว่โมงท าการ  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

 



กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกับคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 30 ท่ำน 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


