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SUPERB SINGAPORE EPIC 

By JET STAR AIRWAYS (3K)  

พักโรงแรม 4 ดาวตรงขา้มเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟทค่่์า ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า  

**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ 

รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโต

ซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร ์

 รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว 
 ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY 
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุ้ดเต๋  

 รวม น่้าดื่มบริการทกุวันวนัละ 1 ขวด 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจา้แมก่วนอมิ – ย่าน Clarke Quay -  

มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D) 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อ าคารผู้โดยสารขาออก สาย

การบิน Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

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

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

บ่าย  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้า

เชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 น่าท่านแวะชม  น่้าพุแห่งความมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน

เทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาว

ฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และ

ได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี 

 น่าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่าง

มาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักทอ่งเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มา

จากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในปี 1884 โดยคน

จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ 

พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่

ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งน้ีกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ัน

เลย ท าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์   

 
ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอ

ร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านน้ีเร่ิมต้นต่านานความอร่อยในปี 1966 

ก่อต้ังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กว่าปี 

น่าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น่้า

สิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือ

เก่าแก่ ทุกวันน้ี “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลาย

ทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหาร

หรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและ
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กลางคืน   

(ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD) 

จากน้ันอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park 

ต้ังอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. 

บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่

หรูหรา รวมถึง The  

 

Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับ

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน

ไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ 

อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและ

ภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน่้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือ

ว่า Wonder Full Light การแสดงน้ี จัดข้ึนที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็น

ลานที่น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

      จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก BAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 

** โรงแรมอยู่ตรงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างทีใ่หญ่ที่สุดในสงิค์โปร์  
มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซ็นโตซ่าตลอดวนั 

 

 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
http://www.bayhotelsingapore.com/
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วันที่สอง        น่ัง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน (B/-/-) 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น่าคณะเดินเท้าเข้าสู่ห้าง VIVO CITY ตรงข้ามโรงแรม เพื่อน่ังรถ EXPRESS TRAIN เข้าสู่

เกาะ SENTOSA  (ไม่รวมค่ารถไฟเข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่าน้ัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะตะลุย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore 

สวนสนุกระดับโลก (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) 

***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออก

เดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

 
***(อิสระอาหารกลางวนั+เย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 

 
 ด้านในประกอบดว้ยทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตดูิโอ 
สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซา่ รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพกั 1,800 ห้อง
จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม 
Crockford Tower  
 

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่นรถไฟ

เหาะตลีังการางคูท่ี่สูงที่สดุในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ตา่งๆ เสมอืนท่านก าลังอยู่ใน

ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  

4) Revenge of The Mummyขุดหาสมบตัิของฟาโรห ์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี ่ 

5) Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สีเสียง 

จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม 

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหลา่สัตว์โลกลา้นป ี 

7) Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย์ ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศูนย์รวมแห่ง

ความ บันเทิงของจกัรวาลอย่างแท้จริง  

- S.E.A. Aquariumเปดิใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกกับ Marine Life Park คือพพิิธภัณฑ์สัตว์น้ าทีถู่กจดั

อันดับใหเ้ป็นอควาเรียมที่ใหญ่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น้ า 

ให้ทา่นได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่กบับรรยากาศใตท้้องทะเลอันสวยงาม 
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***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิิธภณัฑ์สัตว์น่้าเปิดใหม่ใหญ่

ที่สุดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 

33 33 SSGGDD  หรือ 850หรือ 850  บาท / ท่านบาท / ท่าน  ))    

จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถ

บรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

18.00 น. หัวหน้าทัวร์น่าคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม (ท่านใดยังไม่จุใจสามารถ กลับโรงแรมได้เองตาม

อัธยาศัย) 

พิเศษ !!! ให้ท่านได้ใช้เวลาในเกาะเซ็นโตซ่าอย่างเต็มที่ ไมว่่าจะไปการเล่นคาสิโน // 

เดินเล่นริมหาด SILOSO // ชมโชว์ CRANE DANCE ตอน 2 ทุ่ม 

                            (รถไฟเที่ยวสุดท้าย 23.45 น.) 

 

 
 

      จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก BAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 

** โรงแรมอยู่ตรงข้ามห้าง VIVO CITY ห้างทีใ่หญ่ที่สุดในสงิค์โปร์  
มีรถไฟ EXPRESS TRAIN เข้าออกเซ็นโตซ่าตลอดวนั 

 

วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเต้ิลอนิเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  

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

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย 

ท่าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ

เต้นร่า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็น

ของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้าง

ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อคร้ังที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ใน

คร้ังแรก น่าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 

โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่

สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม

แม่น้่าสิงคโปร ์

             น่าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth 

Relic Temple)                      

             สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง  

           สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด   

          ราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี     

          ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่าน 

          ได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดิน  

          เล่นช้อปปิ้ง ซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

 

 

 

http://www.bayhotelsingapore.com/
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น าท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อ

บอก ใครมาย่านน้ีอาจจะนึกว่าก าลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเ รือน

ต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกน ามาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ ซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรง

จ าประมาณ 30 นาที 

บ่าย รถโค้ชน่าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  

 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
......... น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513 

20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

“มากกว่าความช่านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน่้ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ่านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลกูค้า 
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อัตราค่าบรกิาร 
**ส่าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

 

เดือนมีนาคม 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 มีนาคม 18 
วันมาฆบูชา 

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

16-18 มีนาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

30  มีนาคม – 1 เม.ย. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนเมษายน 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

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

เดือนพฤษภาคม 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

10-12 พฤษภาคม 18 12,999.- 3,700.- 5,900.- 

18-20 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

25-27 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนมิถุนายน 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

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.- 3,700.- 5,900.- 

เดือนกรกฎาคม 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 
 

6-8 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

13-15 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

20-22 กรกฎาคม 18 13,999.- 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 
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Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

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

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

เดือนกันยายน 2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
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.- 

เดือนตุลาคม2018 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเด่ียว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

5-7 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

12-14 ตุลาคม 18 
วันคล้ายวันสวรรคต ร9 

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

13-15 ตุลาคม 18 
วันคล้ายวันสวรรคต ร9 

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

20-22 ตุลาคม 18 
วันปิยมหาราช 

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

21-23 ตุลาคม 18 
วันปิยมหาราช 

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

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

 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่่ากว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ่า ภายใน 2 วันท่าการ  
*** เมื่อช่าระค่ามัดจ่าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน 
 

***ขอความกรุณาส่งส่าเนาพาสปอร์ตและช่าระมัดจ่าภายใน 24 ช.ม. 
หลังจากท่าการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวด

เรื่องก่าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
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อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบนิ JETSTAR 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 2 คืนพักหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน

ระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 15 SGD / ทา่นตลอดทริป  (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์ตามความ

พึงพอใจ)  

 ค่ารถไฟ Express Train เข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่าน้ัน 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจา่และยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 
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หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 


