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>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 บนิไฟตเ์ชา้ กลบัไฟทค์ า่ ใชเ้วลาเทีย่วอยา่งคุม้คา่  

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง
ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 ชมโชวน์ า้พุรมิอา่ว Marina , Wonderful Light สุดอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหร+ูคาสโินระดบั 6 ดาว 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  และ Song fa บกักุด้เต ๋ 

 รวม น า้ด ืม่บรกิารทุกวนัวนัละ 1 ขวด 

คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ซติีท้วัร ์เมอไลออ้น - วดัเจา้แมก่วนอมิ – น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - 

GARDEN BY THE BAY - มารนีา่ เบย ์แซนด ์        (-/L/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิ ัน้4 เคานเ์ตอร ์E ประต3ูอ าคารผูโ้ดยสารขาออก สาย

การบนิ Jetstar โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระ 

09.30 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K512 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตวัเมืองสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 
 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสงิคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 

House” ซ ึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการ

เตน้ร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมื่อครัง้ที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้คร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

น าทา่นแวะชม  น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิ

รอบลานน ้าพุ และไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ ้าแม่กวนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้ เป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเที่ยวนับถอืว่าศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์น

องค์เจา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งข ึน้ก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพื่อสกัการะเจา้



 

 

 

 

Superb Singapore So Shiok 3Days (3K) 
SPHZ     3

          

แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทัง่เกดิสงครามโลก 

บรเิวณแห่งนี้ถูกระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ย่างยิง่ที่สถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิแห่งนี้กลบัไม่ไดร้ับความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์  

 

 

 

    

 

 

 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านไดช้มการ

จัดสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้า

เชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

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

 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 

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

จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย ์แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park 

ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์29 SGD ประมาณ 725 บาท)  

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยังมีรา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ื่อ

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

ลานทีน่ ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / 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*์* 
      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)    

      

             ********************************************************** 

ส าหรบั Option B  (B/-/-)  

รวมบตัรสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล + ชมแสงสยีา่น Clarke Quay 

***มรีถและไกดบ์รกิาร*** 
รถโค้ชน าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ 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 เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนกุ)*** 
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ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอียปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่ง

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งนี้ โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เทา่นัน้ นอกจากนี้ยังมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินลนิกบัการเยีย่มชมคาสโิน

แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์แห่งแรกของประเทศสงิคโปร์  !!!!!!  

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

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

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บาท  / เด็ก อายุต า่กวา่ 12ปี 29 SGD))      

จัดอันดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

น าทา่นอสิระชมแสงสยี่าน Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มี

ประวัตยิาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทยีบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลารก์

คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้ผูค้นทีผ่ลัดเปลี่ยนกันมาเยือน 

โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื  

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

      จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 

(บรกิารน า้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF)         
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วนัทีส่าม Duty Free Shop – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  Fort Canning Park  -  

                      ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์ – THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย 

อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 น าทา่นเดนิทางสูย่่านไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อ

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง 

วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มีนาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 

1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก

ซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

จากน ัน้น าทา่นชม สวนป้อมปราการ แคนนงิ(Fort Canning Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่  

บนเนนิเขา ใจกลางตัวเมืองสงิคโปร ์ทีภ่ายในแบ่งออกเป็นสว่นตา่งๆทีน่่าสนใจทัง้ทางดา้นประวัตศิาสตร,์ ลาน

แสดงดนตร ีและธรรมชาตอิันร่มรืน่ 

บา่ย รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสดุ จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้ง

มาผ่านที่ ท่าเรือของสงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การค า้  ร า้นคา้  และโรงแรมชั ้นดีมากมายตั ้งอยู่ เรียงราย  สองฝ่ั งถนน อาทิเช่น  ห ้าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 
 
 

พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั ้งอยู่ใจ
กลางท่าอากาศยานชางงี เก ิดจากความร่วมมือของ Changi 

Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์ห ้

ทีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่าง

แท จ้ริง ซึ่งโดดเด่นด ว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้ าสมัย ในแบบ

สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่ดัง

อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) 

มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแห่งนี้ 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุด

กึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรู

ลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน ้าวนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

......... น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Jetstar เทีย่วบนิที ่3K513 

20.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
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หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 
 
 
 
 
 

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 

 
คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 
 
 

***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 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 
เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

 

FEB-20 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอย

แลนด ์ พกัเดีย่ว 
Option A Option B 

3K512 
0930-1300 

/// 

3K513 
1910-2035 

7-9 FEB 2020 
8,999.- 

7,999.- 

10,999.- 

9,999.- 
-3,700.- 4,500.- 

8-10 FEB 2020 9,999.- 11,999.- -3,700.- 4,500.- 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท

ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
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1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี  
 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 


