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SUPERB SINGAPORE EPIC 
By JET STAR AIRWAYS (3K)  

พกัโรงแรม 4 ดาวตรงขา้มเกาะเซ็นโตซา่ @ BAY HOTEL 

>_< HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ตรู ่กลบัไฟทค์าํ ใชเ้วลาเทยีวอยา่งคุม้คา่  

**พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ 
รวม อาหารเชา้แบบ ABF บรกิาร สามารถเดนิหา้ง VIVO CITY และเขา้ออกเซ็นโต
ซา่ โดย EXPRESS TRAIN ไดต้ลอดวนั http://www.bayhotelsingapore.com/ 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรท์ใีหญท่สีดุในสงิคโปร ์
 รวมคา่บตัร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แลว้ 
 ชอ้ปปิงจใุจทงัถนน ORCHARD RD และหา้ง VIVO CITY 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลมิรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 
 รวม นําดมืบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 
วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์- GARDEN BY THE BAY– วดัเจา้แมก่วนอมิ – ยา่น Clarke Quay -  

มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 
06.30 น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมูชินั4 เคานเ์ตอร ์E ประต3ูอ าคารผูโ้ดยสารขาออก สาย

การบนิ Jetstar โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระ 

09.30 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เทยีวบนิท ี3K512 
13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงสงิคโปรท์มีกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทงึ 
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว 
บา่ย  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 จากนนัแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการ
จัดสวนทีใหญ่ทีสุดบนเกาะสงิคโปร ์ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนือง
แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้า
เชอืมต่อกับ Super tree  คู่ทมีคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สงูขนึ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 
(ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 นําทา่นแวะชม  นําพุแหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ังอยูท่่ามกลางหมูต่กึซนั
เทคซติ ีซันเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขนึโดยนักธุรกจิชาว
ฮอ่งกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่สีดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานนําพ ุและ
ไดส้มัผสันําจะพบโชคดแีละ รํารวยตลอดปี 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนเีป็นวัดทมีชีอืเสยีงอยา่ง
มาก ทังชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทยีวนับถอืวา่ศักดสิทิธมิาก ความเชอือนัศักดสิทิธใินองคเ์จา้แมก่วนอมินัน  มา
จากคนทมีาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขนึกอ่นสงครามโลกครังท ี2 ในปี 1884 โดยคน
จนีทอีพยพมาตังรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพอืสักการะเจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศูนยก์ลางสําหรับพบปะ 
พดูคยุ ประชมุ เรอืงราวตา่ง ๆ จนกระทังเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นถีกูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แต่
ปาฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแห่งนกีลับไม่ไดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครังนัน
เลย ทําใหห้ลายคนเชอืวา่เป็นเรอืงความศักดสิทิธ ิหรอืปาฏหิารยิ ์  

 
คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถนิ รา้นนเีรมิตน้ตํานานความอร่อยในปี 1966 
กอ่ตงัโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวนัน ีก็ 40 กวา่ปี 
นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตังอยู่บรเิวณปากแมน่ํา
สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทเีป็นท่าเทียบเรือ
เกา่แก ่ทุกวันน ี“คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลาย
ทังผูค้นทีผลัดเปลียนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหาร
หรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิทตีอ้นรับนักท่องเทยีวทังกลางวันและ
กลางคนื   
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(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD) 
จากนนัอสิระท่านท ี“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทสีุดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนด์ส 
ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 
ตงัอยูช่นัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่สีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดร้ับการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที

หรหูรา รวมถงึ The  

 

Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตีังอยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝังตรงขา้มกับ

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซงึนักท่องเทยีวสามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้

อาท ิรูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลีกและ

ภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยหีอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis 

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

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา ทใีหญท่สีุดใน South East Asia กบัการแสดงทมีชีอื

วา่ Wonder Full Light การแสดงน ีจดัขนึทลีาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานทนีงัหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 
 

 
 
 
 
 

      
 จากนนัเขา้สูท่พีกั จากนนัเขา้สูท่พีกั BAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 

** โรงแรมอยูต่รงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญท่สีดุในสงิคโ์ปร ์ 
มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซน็โตซา่ตลอดวนั 
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วนัทสีอง        นงั EXPRESS TRAIN เขา้ Universal Studio (รวมคา่บตัร) – เทยีวสวนสนกุเต็มวนั (B/-/-) 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดนิเทา้เขา้สูห่า้ง VIVO CITY ตรงขา้มโรงแรม เพอืนงัรถ EXPRESS TRAIN เขา้สู่

เกาะ SENTOSA  (ไมร่วมคา่รถไฟเขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่นนั)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําคณะตะลยุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore 
สวนสนุกระดบัโลก (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 
***ไมเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 

***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

 
***(อสิระอาหารกลางวนั+เย็น เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวสวนสนกุ)*** 

 
 ดา้นในประกอบดว้ยทังหมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เล่นกรีอบกไีดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
สงิคโปร ์ในพนืท ี49 เอเคอรใ์นเกาะเซน็โตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้ง
จากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทหีลากหลายรปูแบบ มทัีงยงัม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชวัโมง ตังอยูท่โีรงแรม 
Crockford Tower  
 

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครอืงเล่นรถไฟ
เหาะตลีังการางคูท่สีงูทสีดุในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการนังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รอืง Madagascar  
4) Revenge of The Mummyขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มมัม ี 
5) Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์อืดัง แสดงจรงิ แสง สเีสยีง 

จรงิ ทา่นจะตนืเตน้ประทับใจไมรู่ล้มื 
6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevardสมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่

ความ บนัเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  
- S.E.A. Aquariumเปิดใหมใ่หญท่สีดุในโลกกบั Marine Life Park คอืพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าทถีกูจดั

อนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมทใีหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซงึถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้า 
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทกีบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม 

 
***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์าํเปิดใหมใ่หญ่

ทสีดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซอื สามารถซอื OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

33 33 SSGGDD  หรอื หรอื 850850  บาท บาท / / ทา่นทา่น  ))    
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จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้า สามารถ
บรรจุนําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์ากว่า 100,000 ตัว 
ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัวโลก 

18.00 น. หวัหนา้ทวัรน์ําคณะเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม (ทา่นใดยงัไมจุ่ใจสามารถ กลบัโรงแรมไดเ้องตาม
อธัยาศยั) 

พเิศษ !!! ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในเกาะเซ็นโตซา่อยา่งเต็มท ีไมว่า่จะไปการเลน่คาสโิน // 

เดนิเลน่รมิหาด SILOSO // ชมโชว ์CRANE DANCE ตอน 2 ทุม่ 
                            (รถไฟเทยีวสดุทา้ย 23.45 น.) 
 

 
      จากนนัเขา้สูท่พีกั จากนนัเขา้สูท่พีกั BAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

http://www.bayhotelsingapore.com/ 
 

** โรงแรมอยูต่รงขา้มหา้ง VIVO CITY หา้งทใีหญท่สีดุในสงิคโ์ปร ์ 
มรีถไฟ EXPRESS TRAIN เขา้ออกเซน็โตซา่ตลอดวนั 

 

วนัทสีาม ซติทีวัร ์เมอไลออ้น - ยา่นลติเตลิอนิเดยี – วดัพระเขยีวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  
                      ช็อปปิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย 
ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 
House” ซงึในอดตีเป็นทตีังของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวม
ของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” 
รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบ
ใหใ้นปี 1871 เพอืสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังที
พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครังแรก นําทา่น ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ล
ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานี
หนัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลัง
เป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนาม
ทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแมน่าํสงิคโปร ์

นําท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน  ์ชมวดัพระเขยีวแก้ว (Buddha 

Tooth Relic Temple)                      

สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นสีรา้ง            

สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทังหมด   

ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชนัลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี    

ชนั 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่น 

ไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม พรอ้มเดนิ  

เลน่ชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
นําทา่นเดนิทางไปยงัยา่นลติเตลิอนิเดยี สมัผัสบรรยากาศสสีนัแหง่วัฒนธรรมของชาวอนิเดยีตามชอื
บอก ใครมายา่นนอีาจจะนกึวา่กําลังเทยีวอยูใ่นประเทศอนิเดยี ไมใ่ชส่งิคโปร ์ โดยมอีาคารบา้นเรอืน
ตา่งๆในสไตลโ์คโรเนยีลถกูนํามาทาสสีดๆใหด้สูวยงามแปลกตาในสมยักอ่นเป็นสถานทซีอืขาย
แลกเปลยีนสงิของตา่งๆ ตังแต่เสอืผา้ ดอกไม ้สนามแขง่มา้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาถา่ยรปูเกบ็เป็นความทรง
จําประมาณ 30 นาท ี

บา่ย รถโคช้นําทา่นชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์  
 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 
......... น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เทยีวบนิท ี3K513 

20.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษนีาํมนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** //  
ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเพอืประโยชนข์องลกูคา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดอืนพฤศจกิายน 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

3-5 พฤศจกิายน 17 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดอืนธนัวาคม 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

1-3 ธนัวาคม 17 

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

2-4 ธนัวาคม 17 

3-5 ธนัวาคม 17 

15-17 ธนัวาคม 17 

16-18 ธนัวาคม 17 

เดอืนมกราคม 2018 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

12-14 มกราคม 18 13,999.- 
3,700.- 5,900.- 

26-28 มกราคม 18 13,999.- 

เดอืนกมุภาพนัธ ์2018 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

9-11 กมุภาพนัธ ์18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดอืนมนีาคม 2018 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1-3 มนีาคม 18 
วนัมาฆบชูา 

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

16-18 มนีาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 
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1910-2035 30  มนีาคม – 1 เม.ย. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

เดอืนเมษายน 2018 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

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

เดอืนพฤษภาคม 2018 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ 
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

3K512 
0930-1300 

/// 
3K513 

1910-2035 

10-12 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.- 

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

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

 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)   ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี  ราคา 3,000 บาท 

 
 

***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) 
จําหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาตัว Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 
เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการล๊อคราคาตวักอ่นเดนิทาง บางครังหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 

1,000 บาท บางครังหากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   
 
 

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท  
ชว่งเทศกาล มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมอืชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงอืนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรุณาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั สายการบนิจะเขม้งวด

เรอืงกาํหนดการออกตวัเร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 
 
เงอืนไขตดักรุป๊ 

โปรแกรมสงิคโปร ์EPIC (3K)  

15+1  เพมิ 3,000 บาทจากราคาซรียี ์
20+1  เพมิ 1,500 บาทจากราคาซรียี ์
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25+1  ราคาเทา่ซรียี ์
 

อตัรานรีวม   

 คา่ตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตัวกรุ๊ป) สายการบนิ JETSTAR 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทพีัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึ

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานไีมร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 15 SGD / ทา่นตลอดทรปิ  (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความ
พงึพอใจ)  

 คา่รถไฟ Express Train เขา้เกาะ 4 SGD / ทา่น จา่ยเฉพาะขาเขา้เทา่นนั 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%   

 
 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนื

เงนิได ้เนอืงจากคา่บรกิารทสีงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนอืงจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตวัเทา่นัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทงัสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทยีวเอง 

 

6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 
 

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนืองจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
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รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมอืท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


