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สงิคโปรค์รบสตูร 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิเจ็ตสตาร ์แอรเ์วย ์(3K) 

    
 

 

 

 

 

 

 
• เขา้ชมสวนพฤกษศาสตรส์ดุอลงัการของสงิคโปร ์“GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & 

Forest Dome)  
• สนกุเต็มวนัทียู่นเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (รวมคา่เขา้) 
• ชมความนา่รกัของนกนานาชนดิทีส่วนนกจูรง่ (รวมคา่เขา้)  
• ชมภาพยนตร ์4 มติ,ิ เมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร,์ ชมโชว ์“Wings of Time” ทีเ่กาะเซ็นโตซา่ 
• ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงเลือ่งชือ่“ขา้วมนัไก”่รสชาดตน้ต ารบัสงิคโปร-์บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa สตูร

สงิคโปร ์
• พกัด ีโรงแรมระดบั 4 ดาว FREE WIFI 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

    

วนัที ่12-15, 13-16 เมษายน 2562 27,900.- 

 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – สนามบนิซางฮ ี– GARDEN BY THE BAY – ลอ่งเรอื 
Bumboat – มารนีา่เบยแ์ซนส ์– พกั PARK AVENUE HOTEL 

✈ O O 
PARK AVENUE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2. Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) O X X 
PARK AVENUE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3. สวนนกจูรง่–เกาะเซ็นโตซา่-4D-ชมโชว ์“Wings of Time” O O O 
PARK AVENUE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4. 

อาคารรฐัสภาเกา่ Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรง
ละครเอสพลานาด – น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่– ไชนา่ทาวน ์– ชมวดัพระ
เขีย้วแกว้ – ศนูยส์มุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงาน

เครือ่งประดบัเพชรพลอย - ชอ้ปป้ิงทีถ่นนออรช์ารด์ – สนามบนิซาง
ฮ ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

O X ✈  

 

 

เร ิม่เพยีง 27,900.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– การเ์ดน้บายเดอะเบย ์– ลอ่งเรอืบ ัม๊โบท๊ – Marina Bay Sands - 
Wonderful Light Show 

06.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K512 

12.40 น. 
ถงึ สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

หลงัจากนัน้นําทกุทา่น ทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์การ ์เดน้บายเดอะเบย ์
“GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกบัตน้ไม ้

นานาพนัธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องแห่ง ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาตสิงิคโปรน์อกจากนี้ยังมทีาง เดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั 

มไีวส้าํหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน สามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูข ึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (ไมร่วม
คา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมี โซน
ของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรอืนหลกัๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดงันี้ Flower Dome 

(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (รวมคา่
เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรยีญ ประมาณ 728บาท) จากนัน้เขา้สูท่า่เรอืคลารก์

คยี ์“Clarke Quay” สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของชาวสงิคโปร ์นําทา่นลอ่งเรอื “Bumboat” (รวมคา่
ลอ่งเรอืแลว้) ชมทศันียภาพของแม่น้ําสงิคโปรแ์ละวถิชีวีติความเป็นอยู่ตลอดสองฝ่ังแมน้ํ่าใจกลางสงิคโปร ์
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (รา้นขา้วมนัไก)่ 

 

อสิระทา่นที ่“มารนีา่เบยแ์ซนส”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 

2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 
23เหรยีญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย 
พารค์ นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวน

ลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 
650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารนีา่เบยแ์ซนสค์าสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตวั

อาคารอันโออ่่าหรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่
นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นัน
หยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล็คแจค๊ บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้
สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุุษหา้มใส่

กางเกงขาส ัน้ สภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) สาํหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, 
Cartier 
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ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน้ํา ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่ว่า Wonderful 
Light Show การแสดงนี้ จัดข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออก

ทางอ่าว Marina 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

      นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  สนุกสนานเต็มวนัใน ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทีัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. 

(เลน่ไดไ้มจ่ ากดัรอบ) ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ย
ความเขยีวชอุ่มของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวทีห่ลากหลายรูปแบบ 

มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยู่ทีโ่รงแรม Crockford Tower  
1) พบกบัเครือ่งเลน่ใหม่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle 
และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภยัชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกาํลงั
อยู่ในภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแห่งมัมมี ่ 
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดงั แสดงจรงิ แสง ส ี

เสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทบัใจไม่รูล้มื  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีู๊ด วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แห่งความ บันเทงิของจักรวาลอย่างแทจ้รงิ  
      **(อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกว่า 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยูนเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive 
Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเขา้เสีย่งโชคใน
คาสโิน โดยคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชม

ความอลงัการระดบัชาตทิีไ่ดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ 
สลอ๊ตแมชชนี แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะ

เขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายุต า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกง
ขาส ัน้ สภุาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายที่
กาลาเรยี รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน 

Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง  
*** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าเปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุใน
โลกกบั Marine Life Park  (ไมร่วมคา่เขา้ 38 SGD) จัดอันดบัใหเ้ป็น 

อควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้าสามารถบรรจน้ํุาเค็มไดก้ว่า 45 
ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากว่า 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของ

เรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 
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       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  สวนนกจรูง่ (รวมคา่เขา้) – เกาะเซ็นโตซา่ – 4D – ชมโชว ์“Wings of Time”  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมคา่เขา้)) เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ 

ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่วม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) และมนีกกวา่ 5,000 ชนดิ จากภมูภิาคตา่ง ๆ เชน่ เอเชยี

อาคเนย ์แอฟรกิา ออสเตรเลยี และอเมรกิาใต ้ชมนกเพนกวนิทีเ่ลน่สนุกสนานในสิง่แวดลอ้มเหมอืนขัว้โลก

เหนือ จากนัน้ชมการแสดงของนกเหยีย่ว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรู ้

มากมาย หลงัจากนัน้นําทา่นน่ังรถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบันกฟลามงิโก ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่นขา้มสูเ่กาะเซ็นโตซา่ ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซา่ 
พรอ้มเก็บรูปภาพคูอ่ันสวยงามเป็นทีร่ะลกึกบัเมอรไ์ลออนทาวนเ์วอร ์นําทา่นชมโรงภาพ 

ยนตร ์4 มติ ิเสน่หใ์หม่ในเกาะเซ็นโตซา่ ทา่นจะรูส้กึเหมอืนเป็นดาราดว้ยเทคนคิการฉายภาพยนตรแ์บบ 3 

มติ ิสเปเชยีลเอฟเฟ็ค 4 มติ ิทําใหค้ณุตอ้งคอยหลบลกูกระสนุและกระโดดหนา้ผาราวกบัคณุอยู่ในเหตกุารณ์

บนแผน่ฟิลม์ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ 

 
หลงัอาหารใหท้า่น นําทา่นชมโชว ์“Wings of Time’’ อนเิมชัน่โชวม์่านน้ําแสงเลเซอร ์ประกอบตวัการต์นู 

Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจรงิกบัโลกของจนิตนาการทีส่วยสดงดงามและยิง่ใหญ่ตระการตา
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ทีน่ี่ตวัการต์นูทกุตวัมชีวิติและพรอ้มจะพาคณุโบยบนิไปในดนิแดนทีส่วยงามทีเ่ต็มไปดว้ยมติรภาพและความ

ชว่ยเหลอืทีจ่ะทําใหป้ระทบัใจไปตราบนานเทา่นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  PARK AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  

เมอรไ์ลออน – ซนัเทคซติ ี ้(Fountain of Wealth) ไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้ – ศนูย์

สมนุไพรและยาแผนโบราณ - โรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย - อสิระชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – 
กรงุเทพฯ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ซ ึง่ลอ้มรอบ 
ดว้ย ทําเนียบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น้ํา

สงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก นําทา่น ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออน 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หนัหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพที่

สวยงามโดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน นํา

ทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of Wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนั

เทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสาํเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทคสรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาว

ฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลานน้ําพุ 

และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี นําทา่นเดนิทางสูย่่านไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ 

(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัด

พระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่าย

ในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม

ถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิและใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรและยาแผนโบราณ และชมสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆของทอ้งถิน่ ทีม่ชี ือ่เสยีง 
และเป็นทีน่ยิมอย่างมากในประเทศสงิคโปร ์ 

หลงัจากนัน้นําทา่นชม โรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอยทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสงิคโปร ์ในเรือ่งการ
ออกแบบเครือ่งประดบั อาทเิชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ และเครือ่งประดบัตา่งๆอกีมากมาย เพือ่นําเป็น
ของฝากแกค่นทีท่า่นรัก (รายการนี้ สาํหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่ง มกราคม 2562 เป็นตน้ไป) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว       

 นําทา่นสูย่่านธุรกจิใจกลางสงิคโปรท์ีถ่นนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้หลากหลาย 

อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อเิซตนั, ตากาชยิาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้นําตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบ

เคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ี

19.10 น. 
ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

3K513 

20.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
โปรแกรม : สงิคโปรค์รบสูตร 4 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(GHSIN-SQ002)  
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

12-15 เมษายน 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,000.- 19,900.- 

13-16 เมษายน 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,000.- 19,900.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 25 กโิลกรัม)  
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8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
9. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 25 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที่

สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ราคาทวัรข์า้งตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรม 

เนียมในการมดัจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์น

การ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


