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By Air Asia (FD)  

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม 
อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  

 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 ชมโชวน์ า้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

รวม น า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

 
 

 

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ – น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ - 
GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

04.00 น.        คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประต1ู เคำนเ์ตอร2์ สำยกำรบนิ AIR ASIA โดย 

เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสมัภำระ 

07.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ โดยสำยกำรบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD359 

10.30 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมือง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่

ตวัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีำรจัดผังเมอืงอย่ำงเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอำดสะอำ้นจนหลำยๆ ท่ำนตอ้งทึง่ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

จำกนัน้น ำท่ำน ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยำยประวัตศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมือง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old Parliament 

House” ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภำของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้ร า การแสดงตลก ผ่ำนชม “Elephant Statue” รูปปั้นชำ้งส ำรดิเป็นของขวญัจำกพระจุลจอมเกลำ้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรำ้งควำมสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มื่อครัง้ที่

พระองคเ์สด็จมำเยือนสงิคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้คร ึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิ่า มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีำกดำ้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรียน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลวำ่ควำมส ำเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรำ้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณชิยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิ

รอบลำนน ้ำพุ และไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี 

บ่ำย น าทา่นเดนิทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงอย่ำงมำก ทัง้ชำวสงิคโปรแ์ละนักท่องเที่ยวนับถือว่ำศักดิส์ทิธิม์ำก ควำมเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์น

องคเ์จำ้แม่กวนอมินั้น  มำจำกคนที่มำไหวข้อพรแลว้ประสบควำมส ำเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรำ้งขึน้ก่อน

สงครำมโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมำตัง้รกรำกอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพื่อสักกำระเจำ้

แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลำงส ำหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรือ่งรำวตำ่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครำมโลก 

บรเิวณแห่งน้ีถูกระเบดิโจมตพีังพนิำศไปตำมๆ กัน แต่ปำฏหิำรยิอ์ย่ำงยิง่ที่สถำนที่ประดษิฐำนเจำ้แม่

กวนอมิแห่งน้ีกลบัไม่ไดร้ับควำมเสยีหำยใดๆ จำกระเบดิครัง้นัน้เลย ท ำใหห้ลำยคนเชือ่วำ่เป็นเรื่องควำม

ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปำฏหิำรยิ ์  

 

 

 

    

 

 

 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่ำนไดช้มกำร

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะสงิคโปร ์ชื่นชมกับตน้ไมน้ำนำพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

แห่งชำตขิอง Marina Bay บรหิำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตสิงิคโปร ์นอกจำกน้ียังมีทำงเดนิลอยฟ้ำ

เชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มีควำมสูงเขำ้ดว้ยกัน มีไวส้ ำหรับใหผู้ท้ี่มำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอนังดงำมของอ่ำวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  
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ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song 

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ำรีน่ำ เบย์ แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่ำ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ท ี ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรือตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์ สกำย พำรค์น้ีถือว่ำเป็นสวนลอยฟ้ำ

ขนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกวำ่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำที่มีควำมสูง200 ม. 

บนสวนไดร้ับกำรตกแตง่อย่ำงสวยงำม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มีรำ้นอำหำรที่

หรูหรำ รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย ์แซนดส์ คำสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอำคำรอันโอ่อ่ำ

หรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกบัตวัโรงแรม จัดวำ่เป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมกำรพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยว

สำมำรถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

เหรยีญมำกกวำ่ 1,500 ตู ้อำท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บำคำร่ำ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภำยใน

ยังมรีำ้นคำ้ปลกีและภัตตำคำรมำกมำย ส ำหรับนักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

มำกมำย อำท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

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

ล า น ที่ น ั่ ง ห ัน ห น้ า อ อ ก ท า ง อ่ า ว 

Marina 

 

 

 

 

 

 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

 

วนัทีส่อง เลอืกเทีย่วตาม Option ทีต่อ้งการ 

Option A: Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบั Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั รบัแผนทีแ่ละสอบถาม

ขอ้มลูการเดนิทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 
             ********************************************************** 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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ส าหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay  

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโค้ชน าท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลแลว้) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ัว่โมงเท่าน ัน้ หลงัจากวนัออก

เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนั+ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุก)*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใหท้่ำนไดพ้บกบักำรแสดงสดุตระกำรตำและควำมสขุ สนุกไม่รูจ้บในที่เดยีวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบกำรณใ์หม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉำกควำมสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพำะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทัง้หวำดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัควำมสงู 42.5 เมตรโดยจ ำลองจำกซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตำร ์

กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ลน่สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเป็นฝ่ำยมนุษย ์ หรือฝ่ำยวำยรำ้ยไซลอน ก่อนลงมือฟำดฟัน

บนอำกำศอย่ำงหวำดเสยีวของแตล่ะฝ่ำย 

โซนอยีปิตโ์บรำณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่ำขวญัที่มีควำมเร็วสูง  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวญิญำณมัมมี่

จะคบืคลำนในท่ำมกลำงควำมมดื  มำท ำใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปำรค์ทีพ่ำยอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด ำบรรพห์ำกใครล่วงล ้ำเขำ้

เขตหวงหำ้ม ไดโนเสำรจ์ะโผลม่ำหำคณุทันท ีเท่ำนัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับกำรแสดงโชวผ์ำดโผน

เสีย่งตำยของเหลำ่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกสักำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรลอ่งเรอืชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์

กำรต์นูเรือ่งมำดำกสักำร ์อำทเิชน่ อเล็กซ,์มำรต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขำ้สู่ป่ำทบึแห่ง

น้ีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ ำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกำ และตื่นตำไปกับ

บรรยำกำศแห่งกำรสรำ้งภำพยนตรก์ำรแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวช์ุดพเิศษไลท์!คำเมร่ำ! 

แอคชัน่!สรำ้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละกำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบรติีท้ีจ่ะมำยนืปรำกฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำร ์ฟำร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภำพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมำกอ่น นอกจำกทีน้ี่เท่ำนัน้ นอกจำกน้ียังมมีมุ ลด

ควำมหฤหรรษ์มำทีก่จิกรรมเบำๆเอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรำ้นอำหำร บำร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อำหำรและ

เครือ่งดืม่จำกทั่วทุกมุมโลกรวมถงึรำ้นชอ้ปป้ิง รำ้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทำงเฟสทฟี 
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วอลค์ ถนนสำยทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซำ่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโิน

แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์  !!!!!!  

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

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

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

จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควำเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้ำ สำมำรถ

บรรจุน ้ำเค็มไดก้ว่ำ 45 ลำ้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่ำ 800 สำยพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ำกว่ำ 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซำกปรักหักพังของเรอื ภำยในไดจ้ ำลองควำมอดุมสมบูรณข์องทะเลตำ่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 

น าทา่นอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้สงิคโปร ์มีประวัติ

ยำวนำนมำร่วม 150 ปี ในฐำนะที่เป็นท่ำเทียบเรือเก่ำแก่ ทุกวันน้ี “คลำรก์คยี”์ ก็ยังเต็มไป

ดว้ยสีสันของควำมหลำกหลำยทัง้ผูค้นที่ผลัดเปลี่ยนกันมำเยือน โกดังสนิคำ้ถูกปรับเป็น

รำ้นอำหำรหรูหรำ ผับ บำร ์และแหลง่บันเทงิทีต่อ้นรับนักท่องเทีย่วทัง้กลำงวนัและกลำงคนื   

(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื ผูใ้หญ ่25 SGD / เด็ก อายุต า่กวา่ 12ปี 15 SGD) 

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  

หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ดืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         

 

วนัทีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  ยา่นลติเต ิล้อนิเดยี -  

                      ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ที่น่ีมีสนิคำ้ชัน้น ำใหท้่ำนเลอืกซือ้มำกมำย 

อำท ิน ้ำหอม เสือ้ผำ้ เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ นำฬกิำ เครือ่งประดบั ของฝำกมำกมำย ฯลฯ 

 น าทา่นเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรำ้งขึน้เพื่อ

เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจำ้ วดัพระพุทธศำสนำแห่งน้ีสรำ้ง สถำปัตยกรรม สมัยรำชวงศถ์ัง 

วำงศลิำฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีำคม 2005 คำ่ใชจ้่ำยในกำรกอ่สรำ้งทัง้หมดรำว 62 ลำ้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมำณ 

1500 ลำ้นบำท) ชัน้ลำ่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 

เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ (หำ้มถ่ำยภำพ) ใหท้่ำนไดส้ักกำระองคเ์จำ้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซึง่มศีลิปกรรมกำรตกแตง่ทีส่วยงำม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยัประมำณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
น ำท่ำนเดนิทำงไปยังย่ำนลติเติล้อนิเดยี สัมผัสบรรยำกำศสสีันแห่งวัฒนธรรมของชำวอนิเดยีตำมชือ่

บอก ใครมำย่ำนน้ีอำจจะนึกว่ำก ำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอนิเดยี ไม่ใช่สงิคโปร ์โดยมีอำคำรบำ้นเรือน

ต่ำงๆในสไตลโ์คโรเนียลถูกน ำมำทำสีสดๆใหดู้สวยงำมแปลกตำในสมัยก่อนเป็นสถำนที่ซื้อขำย

แลกเปลีย่นสิง่ของตำ่งๆ ตัง้แตเ่สือ้ผำ้ ดอกไม ้สนำมแขง่มำ้ ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำถ่ำยรูปเก็บเป็นควำมทรง

จ ำประมำณ 30 นำท ี  

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคำ้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสำยน้ีเป็นแห่งแรกเพรำะวำ่สงิคโปรม์ที่ำเรอืและเรอืสนิคำ้ทุกล ำจะ ตอ้ง

มำผ่ำนที่ ท่ำเรือของสงิคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชำร์ดจัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะว่ำมี

ศูนย์กำรคำ้ รำ้นคำ้ และโรงแรมชั ้นดีมำกมำยตั ้งอยู่ เ รียงรำย  สองฝ่ังถนน อำทิเช่น หำ้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
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20.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Airasia เทีย่วบนิที ่FD350 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

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

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

FEB-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว Option A  
Free & Easy 

อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 
เทีย่วครบตาม

รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

22-24 FEB 2019 10,999 12,999 

 
 

4,500 4,500.- 

 
 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 
เทีย่วครบตาม

รายการ 

FD359 

0700-1030 
///// 
FD350 

2035-2200 

1-3 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

4,500.- 

 8-10 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

22-24 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

 29-31 MAR 2019 11,999 13,999 
 

4,500 

APR-19 
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Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 
เทีย่วครบตาม

รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 

FD350 
2035-2200 

6-8 APR 2019 

วนัจกัร ี
13,999 15,999 

4,500 

4,500.- 19-21 APR 2019 11,999 13,999 
4,500 

26-28 APR 2019 11,999 13,999 4,500 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว Option A  

Free & Easy 
อสิระ 1 วนั 

Option B 
 FULL BOARD 
เทีย่วครบตาม

รายการ 

FD359 
0700-1030 

///// 
FD350 

2035-2200 

3-5 MAY 2019 11,999 13,999 4,500 
4,500.- 

10-12 MAY 2019 11,999 13,999 4,500 

 
 

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด 500 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                           ราคา 3,000 บาท 
 
 
 
 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จ าหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 
Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
รำคำต๋ัว Express หำกตกลงซือ้บัตรกับทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถคนืเงนิได ้หลังจำกช ำระเงนิแลว้ 

เน่ืองจำกกำรซือ้บัตรเป็นกำรล๊อครำคำต๋ัวกอ่นเดนิทำง บำงครัง้หำกผูใ้ชบ้รกิำร Express มจี ำนวนนอ้ยรำคำอำจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บำท 
บำงครัง้หำกมผีูต้อ้งกำรใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทำงมำก รำคำอำจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บำท   

 

 

 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเง ือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
 คำ่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ท่ำน  
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 20 กก.  
 คำ่บัตรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คำ่ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรทีเ่กดิขึน้

ระหวำ่งวนัเดนิทำงเท่ำนัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 2วนั ทา่นละ 600 บาท / 3วนั ทา่นละ 700 บาทตลอดทรปิ  
 เก็บทีส่นามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)   
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ 
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ธรรมเนียมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรดี โทรศพัท ์ คำ่มนิบิำร ์ฯลฯ  

 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%   
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล ีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เน่ืองจำกตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวนัที ่ทีร่ะบุบนหนำ้ตัว๋เท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบำงสว่นใหก้บัท่ำน 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่บรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 
 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
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6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยุใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
 ตอ้งมหีนำ้วำ่งอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล 

ต่ำงๆ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำม
รำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำม
รำยกำร ไมส่ำมำรถขอหักคำ่บรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย เมือ่ท่ำน
ไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำง

บรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 


