
 

          

 

 
SUPERB SINGAPORE EPIC 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

พักโรงแรม 4 ดาวตรงขามเกาะเซ็นโตซา @ BAY HOTEL 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 

 บินไฟตเชาตรู กลับไฟทค่ํา ใชเวลาเที่ยวอยางคุมคา  

**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุมคาและ รวม อาหารเชา
แบบ ABF บริการ สามารถเดินหาง VIVO CITY และเขาออกเซ็นโตซา โดย EXPRESS TRAIN ได

ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 เขาชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรท่ีใหญที่สุดในสิงคโปร 

 รวมคาบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว 

 ชอปปงจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และหาง VIVO CITY 

 ชมแลนดมารคแหงใหมของสิงคโปร ตึกมารนีา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 

 ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปงออรชารด   



 

          

 พิเศษ ! ลิ้มรส ขาวมันไก BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุดเต  

 รวม น้ําดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร - GARDEN BY THE BAY– วัดเจาแมกวนอมิ – ยาน 

Clarke Quay -  มารีนา เบย แซนด         (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคานเตอร E ประตู3อ าคารผูโดยสารขาออก 

สายการบิน Jetstar โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ

เช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟาสู สิงคโปร โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินท่ี 3K512 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดิน

ทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจน

หลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

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

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมนัไกช่ือดัง ระดับ 

5 ดาว 

บาย  

 

 

    

 

 

 จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY  อิสระใหทาน

ไดชมการจัดสวนที่ใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ชืน่ชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร 

นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree  คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มา

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพ



 

          

อันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 

บาท)และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 นําทานแวะชม  น้ําพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมู

ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ินใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนัก

ธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดิน

รอบลานนํ้าพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป 

 นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เปนวัดที่มี

ชื่อเสียงอยางมาก ท้ังชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ใน

องคเจาแมกวนอิมนั้น  มาจากคนท่ีมาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สรางขึน้กอน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูใน

ประเทศสิงคโปร เพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับ

พบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณ

แหงนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานท่ี

ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงนี้กลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทําใหหลายคน

เช่ือวาเปนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย   

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตมยาจีนแส

นอรอย อาหารทองถิ่น รานนี้เริ่มตนตํานานความอรอยในป 1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo 

Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป 

นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติ

ยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะท่ีเปนทาเทียบเรือเกาแก ทุกวันนี้ “คลารกคีย” ก็ยังเต็ม

ไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนท่ีผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเปน

รานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเท่ียวทั้งกลางวันและกลางคืน  

(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายตุ่ํากวา 12ป 15 SGD) 



 

          

จากน้ันอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา 

เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The 

Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD ประมาณ 

600 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวาเปนสวน
ลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟาที่มี
ความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับ
อีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The  
 
Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 
โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และ
ตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแสง ส ีเสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มี
ชื่อวา Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay 
Sandsเปนลานท่ีนั่งหันหนาออกทางอาว Marina 

 
 

 

 

 



 

          

 

 

      จากนั้นเขาสูที่พัก จากน้ันเขาสูที่พัก BAY HOTEL / Chancellor Hotel   หรือเทียบเทา++ 

          http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 

** โรงแรมอยูตรงขามหาง VIVO CITY หางท่ีใหญท่ีสุดในสิงคโปร  

มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เขาออกเซ็นโตซาตลอดวัน 

 

*** หากพีเรียดไหนท่ีหองพัก BAY HOTEL เต็มไมสามารถจองได ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนไปนอนโรงแรม BOSS 

HOTEL / GRAND PACIFIC / GRAND CENTRAL หรือเทียบเทาแทน  

โดยจะ OFFER รถรับ-สง ที่ยูนิเวอรแซลใหฟรี !  *** 

 

 

วันท่ีสอง        นั่ง EXPRESS TRAIN เขา Universal Studio (รวมคาบตัร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน 

(B/-/-) 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดินเทาเขาสูหาง VIVO CITY ตรงขามโรงแรม เพื่อนั่งรถ EXPRESS TRAIN 

เขาสูเกาะ SENTOSA  (ไมรวมคารถไฟเขาเกาะ 4 SGD / ทาน จายเฉพาะขาเขา

เทาน้ัน)  

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

นําคณะตะลุย ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนุกระดับโลก 

(รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว) 

***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได 

ในทุกกรณี*** 

 

***(อิสระอาหารกลางวนั+เย็น เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียวสวนสนุก)*** 
 

 ดานในประกอบดวยทั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอร

แซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอร

ทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโน เปดบริการตลอด 24 

ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower  

 

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเลน

รถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  

3) Madagascar A CrateAdventureเปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลัง

อยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar  

4) Revenge of The Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่  

5) Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี

เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม 

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป  

7) Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวม

แหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง  



 

          

- S.E.A. Aquariumเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่

ถูกจัดอันดับใหเปนอควาเรียมที่ใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงถูกออกแบบใหเปน

อุโมงคใตน้ํา ใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มที่กับบรรยากาศใตทองทะเลอันสวยงาม 

 
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสตัวน้ําเปดใหม
ใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดได
ในราคา ในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุต่ํากวา 12ป 29 SGD))    
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ํา 

สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 

100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเล

ตางๆ ท่ัวโลก 

18.00 น. หัวหนาทัวรนําคณะเดินทางกลับสูโรงแรม (ทานใดยังไมจุใจสามารถ กลับโรงแรมได

เองตามอัธยาศัย) 

พิเศษ !!! ใหทานไดใชเวลาในเกาะเซ็นโตซาอยางเต็มที่ ไมวาจะไปการเลนคาสิโน // 

เดินเลนริมหาด SILOSO // ชมโชว CRANE DANCE ตอน 2 ทุม 

                            (รถไฟเที่ยวสุดทาย 23.45 น.) 

 

      จากนั้นเขาสูที่พัก จากน้ันเขาสูที่พัก BAY HOTEL / Chancellor Hotel   หรือเทียบเทา++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 

** โรงแรมอยูตรงขามหาง VIVO CITY หางท่ีใหญท่ีสุดในสิงคโปร  

มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เขาออกเซ็นโตซาตลอดวัน 

 

*** หากพีเรียดไหนท่ีหองพกั BAY HOTEL เต็มไมสามารถจองได ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนไปนอนโรงแรม BOSS 

HOTEL / GRAND PACIFIC / GRAND CENTRAL หรือเทียบเทาแทน  

โดยจะ OFFER รถรับ-สง ที่ยูนิเวอรแซลใหฟรี !  *** 

 



 

          

วันท่ีสาม ซิตี้ทัวร เมอไลออน - ยานลิตเติ้ลอินเดีย – วดัพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน –  

                      ชอ็ปปงถนนออรชารด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่งลอมรอบ

ดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคาร

รัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภา

ของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การ

แสดงตลก ผานชม “Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปน

ของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 1871 เพ่ือ

สรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมา

เยือนสิงคโปรในครั้งแรก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศ

สิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มทีัศนียภาพที่สาย

งาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลาย

หนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร 

             นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple)                      
             สรางขึ้นเพื่อเปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้
สราง  
           สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการ
กอสรางทั้งหมด   
          ราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศา
สนพิธี     
          ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) 
ใหทาน 
          ไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
พรอมเดิน  
          เลนชอปปง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

นําทานเดินทางไปยังยานลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแหงวัฒนธรรมของชาวอินเดีย

ตามชื่อบอก ใครมายานน้ีอาจจะนึกวากําลังเท่ียวอยูในประเทศอินเดีย ไมใชสิงคโปร โดยมี

อาคารบานเรือนตางๆในสไตลโคโรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆใหดูสวยงามแปลกตาในสมัยกอน



 

          

เปนสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ ตั้งแตเสื้อผา ดอกไม สนามแขงมา ใหทานไดใช

เวลาถายรูปเก็บเปนความทรงจําประมาณ 30 นาท ี

 

บาย รถโคชนําทานชอปปงยานถนนออรชารด  
 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว)*** 
......... น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 

19.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินท่ี 3K513 

20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 

 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใน

การปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทาน

ขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของ

ลูกคา 
อัตราคาบริการ 

**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

 

เดือนมิถุนายน 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด  

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

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.- 

9,999.- 
3,700.- 5,900.- 



 

          

 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 18 
13,999.- 

9,999.- 
3,700.- 5,900.- 

เดือนกรกฎาคม 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด  
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

3K512 

0930-1300 
/// 

3K513 
1910-2035 

 

6-8 กรกฎาคม 18 
13,999.- 
8,999.- 

3,700.- 5,900.- 

13-15 กรกฎาคม 18 
13,999.- 

10,999.- 
3,700.- 5,900.- 

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

21-23 กรกฎาคม 18 
13,999.- 

11,999.- 
3,700.- 5,900.- 

27-29 กรกฎาคม 18 
วันหยดุยาว 

16,999.- 3,700.- 5,900.- 

28-30 กรกฎาคม 18 

วันหยุดยาว 
15,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนสิงหาคม 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด  

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

3K512 

0930-1300 
/// 

3K513 
1910-2035 

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

10-12 สิงหาคม 18 
วันแม 

14,555.- 
11,555.- 

3,700.- 5,900.- 

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

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

เดือนกันยายน 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด  
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

3K512 8-10 กันยายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 



 

          

0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

14-16 กันยายน 18 

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

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

29  กันยายน – 1 ต.ค. 
18 

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

เดือนตุลาคม2018  

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด  
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

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 ตลุาคม 18 
วันคลายวันสวรรคต ร9 

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

13-15 ตลุาคม 18 

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

20-22 ตลุาคม 18 

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

21-23 ตลุาคม 18 
วันปยมหาราช 

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

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

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

 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    มีเตียงลด 500 บาท 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                       ราคา 3,000 บาท 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย 1,500 บาทตอทาน*** 

(ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน)            

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว 



 

          

เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคา

อาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจ

สูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจาํทานละ 5,000 บาท  

*** เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนื่องจาก

เปนราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราน้ีรวม   

 คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) สายการบิน JETSTAR 

 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ  

 คาที่พัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน  

 คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  

 คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่

เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อัตราน้ีไมรวม   

 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 15 SGD / ทานตลอดทริป  (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความ
พึงพอใจ)  

 คารถไฟ Express Train เขาเกาะ 4 SGD / ทาน จายเฉพาะขาเขาเทานั้น 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ 



 

          

 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  

 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให

ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

เงื่อนไขการจองทัวร  

**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบริการท่ีสิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 

 

1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 

 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 



 

          

 

เอกสารท่ีใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก

กรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตาม

รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทาน

ไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 


