
 

         

 
 

 
 
 

SUPERB SINGAPORE  

TWO THEME PARK (TR) 

By FLYSCOOT (TR)  บนิเขา้/ออกที%สนามบนิดอนเมอืง 

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ 
 ตะลยุ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และ เลโกแ้ลนด ์รวมคา่บตัร One day Pass แลว้ 
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภยั คุม้คา่และ รวม อาหารเชา้แบบ ABF 

บรกิาร 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรแ์หง่ใหม ่ 
 ชอ้ปปิO งยะโฮร ์เอา้ทเ์ลท พรเีมี%ยม 
 ชมโชวนํ์Oาพรุมิอา่ว Marina , Wonderful Light สดุอลงัการ 
 ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องสงิคโปร ์ตกึมารนีา่ เบย ์แซนด ์โรงแรมหรู+คาสโินระดบั 6 ดาว 
 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิO งออรช์ารด์   
 พเิศษ ! ล ิOมรส ขา้วมนัไก ่BOON TONG KEE  Song fa บกักุด้เต ๋และ Gub Lai Khan สกุีOมองโกล  
 รวม นํ Oาดื%มบรกิารทุกวนัวนัละ 1 ขวด 

 



 

         

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์(-/-/-) 

13.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง ประตู5 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Scoot 
Airline โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

15.50 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เที%ยวบนิที% TR869 
  (ไมร่วมอาหารและเครื%องดื%มบรกิารบนเครื%อง) 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0นนําท่านเดนิทางเขา้สู่
ตัวเมอืงสงิคโปรท์ี�มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ�ง  
(เวลาทอ้งถิ%นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั%วโมง) 

 
           จากน ัOนเขา้สูท่ ี%พกั Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนํ Oาดื%ม / WIFI ที%หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 

วนัที%สอง Legoland – ยะโฮรบ์าร ู– Marina Bay Sand         (B/-/D) 
07.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัOน นําทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงสูย่ะโฮว ์บาร ูมาเลเซยี 
จากนั0นนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมร่ะดับโลกที� LEGO LAND    

                     สวนสนุกเลโกแ้ลนดแ์หง่ที� 6 ของโลก และแหง่แรกในเอเชยี (ราคารวมบตัรเขา้และเครื%องเลน่แลว้) ไม่
รวมบตัรสวนนํOา  ตั 0งอยู่ที�อสิ กันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซยี ทางตอนใตสุ้ดของแหลมมลายู ตดิกับ 
ประเทศสงิคโปร ์เป็นสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ดว้ยเครื�องเล่นกว่า 40 ชนดิ แบง่เป็นโซนต่าง ๆ ดังนี0  โซน 
The Begining คอื บรเิวณทางเขา้สวนสนุก ประกอบดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของที�ระลกึ   โซน 
Miniland ที�ใชต้ัวเลโกป้ระกอบขึ0นมาจําลอง  สถานที�สําคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี โดยโซนนี0ถอืว่าเป็น
โซนไฮไลท ์ของสวนสนุกเลยก็ว่าได ้โซน Lego Technic เครื�องเล่นน่าตื�นเตน้หวาดเสยีวดว้ยรถไฟเหาะ โซน 
Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร ์และนั�งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัย
ไปในเกาะไดโนเสาร ์และปิรามดิแหง่อยีปิต ์โซน Imagination ที�สรา้งเสรมิจนิตนาการใหคุ้ณหนูนอ้ยทั 0งหลาย
ดว้ยตัวตอ่เลโกห้ลากหลายแบบ โซน Lego City ที�ใหเ้ด็ก ๆ ไดล้องบังคับรถและเรอื เพื�อ ใหเ้รยีนรููด้ว้ยตนเอง 
ถงึเวลานัดหมาย   

(อาหารเที%ยงอสิระเพื%อความสะดวกในการเลน่สวนสนกุ) 
   

คํ%า  รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมูตม้ยาจนีแสนอรอ่ย 
อาหารทอ้งถิ%น รา้นนีOเร ิ%มตน้ตํานานความอรอ่ยในปี 1966 กอ่ต ัOงโดย Mr. Yeo Eng Song 
จนถงึทกุวนันีO ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัOนอสิระทา่นที% “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอร์
ทหรูใหญ่ที%สุดในสงิคโปรม์ารีน่า เบย์ แซนด์ส 
ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 
หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky 
Park ต ัOงอยูช่ ัOนที% 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่
ขึOนลฟิท ์23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตั 0งอยูบ่นอาคารทั 0ง 3 
แซนดส์ สกาย พารค์นี0ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด
ใหญท่ี�สดุในโลก มพีื0นที�กวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.
ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสูง200 ม. บน
สวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที�หรูหรา 
รวมถงึ The Sky on 57 และยงัม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั 0งอยูใ่นตัวอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝั�งตรงขา้ม
กบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับ
เกมหลากหลายรปูแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์
แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับ
นักชอปปิ0งทั 0งหลายสามารถเลอืกซื0อสนิคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 
Prada, Burberry, Cartier 



 

         

20.00 น ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ Oา ที%ใหญท่ี%สุดใน South East Asia กบัการแสดงที%มชีื%อ

วา่ Wonder Full Light การแสดงนีO จดัข ึOนที%ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็น

ลานที%น ั%งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
 
 

 

 

 

 

 

จากน ัOนเขา้สูท่ ี%พกั Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 
(บรกิารนํ Oาดื%ม / WIFI ที%หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วนัที%สาม เมอรไ์ลออ้น-Universal Studio Singapore–คลากคยี ์(B/-/D) 
07.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัOนนําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกด์
ทอ้งถิ%น ซึ�งลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่น
ชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั 0งของรัฐสภา
ของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผา่น
ชม “Elephant Statue” รปูปั0นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 
ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปร์
เมื�อครั 0งที�พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครั 0งแรกนําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ล
ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั0นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี0หันหนา้
ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพที�สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอ
สเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจุดชม
ววิรมิแมนํ่0าสงิคโปร ์ 
จากน ัOนนําทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

              อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

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

***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ช ั%วโมงเทา่น ัOน หลงัจากวนัออก
เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพื%อความสะดวกในการทอ่งเที%ยว)*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในที�เดยีวที�ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม ่ที�โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที�

แรกและที�เดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื�องเล่นที�

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ที�สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั 0งหวาดเสยีวและสงูที�สดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ ื�อดังแบทเทลิสตาร ์



 

         

กาแล็กตกิาซึ�งผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื�องเล่นเขยา่ขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี�

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลํ0าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านั0นยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสี�ยงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรื�องมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี0,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่

นี0โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองที�ใหญ่และเจรญิที�สุดในอเมรกิา และตื�นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชั�น!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติี0ที�จะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี0 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั 0งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั 0งชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรื�องเชร็ค ซึ�งคณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากที�นี0เทา่นั0น นอกจากนี0ยงัมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาที�กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัที�รอเสริฟ์อาหารและ

เครื�องดื�มจากทั�วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิ0ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายที�โดดเดน่ที�สดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโิน

แหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!! 

(สามารถซืOอ Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD หรอื 850 บาท / ทา่น )  

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  
คํ%า  รบัประทานอาหารเที%ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื%อดงั ระดบั 5 ดาว 
 

นําทา่นอสิระชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตั 0งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่ Oาสงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมาร่วม 
150 ปี ในฐานะที�เป็นท่าเทยีบเรอืเกา่แก ่ ทุกวันนี0 “คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของ
ความหลากหลายทั 0งผูค้นที�ผลัดเปลี�ยนกันมาเยอืน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหาร
หรหูรา ผับ บาร ์และแหลง่บนัเทงิที�ตอ้นรับนักทอ่งเที�ยวทั 0งกลางวันและกลางคนื   
(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 25 SGD) 
 

จากน ัOนเขา้สูท่ ี%พกั Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3  
ดาว++ 

(บรกิารนํ Oาดื%ม / WIFI ที%หอ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 
 
 

วนัที%ส ี%  วดัพระเขีOยวแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์–  Fountain of Wealth – Garden by The Bay – 
Duty Free Shop-ถนนออรช์ารด์- สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/L/-) 
 

07.00 น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีOยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ0นเพื�อ
เป็นที�ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแห่งนี0สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง 
วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทั 0งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 
1500 ลา้นบาท) ชั 0นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชั 0น 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชั 0น 4 
เป็นที�ประดษิฐานพระเขี0ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขก
ซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิ0ง ซื0อของที�ระลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 
 

• นําทา่นแวะชม  นํ Oาพุแหง่ความม ั%งค ั%ง Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ั 0งอยูท่่ามกลางหมูต่กึซนั
เทคซติี0 ซันเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสําเร็จชิ0นใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึ0นโดยนักธุรกจิชาว



 

         

ฮอ่งกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานนํ0าพ ุและ
ไดส้มัผัสนํ0าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี 

 
จากน ัOนแหลง่ทอ่งเที%ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวน
ที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื�องแห่งชาตขิอง 
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี0ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super 
tree  คู่ที�มคีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ0น 50 เมตร  บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (รวมคา่ขึOนลฟิตสํ์าหรบั Super 
Tree)  

 

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิ%ม 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นที�จัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชื0นแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิuวน่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย ฃเหมาะแกก่ารไปนั�งอา่นหนังสอื นั�งเลน่ชลิๆ 

เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มกีลิ�นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทั 0งโดม 

 

Cloud Forest จะมนํี0าตกจําลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชื0นมากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึ0นลฟิตไ์ปชั 0น

บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชั 0นลา่งที�เป็นป่าหมอก

สวยงามมาก 

 

 
เที%ยง  � รบัประทานอาหารเที%ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นช็อปปิO งสนิคา้ปลอดภาษทีี% ดวิตีOฟร ี(Duty Free Shop) ที�นี�มสีนิคา้ชั 0นนําใหท้่านเลอืกซื0อมากมาย 

อาท ินํ0าหอม เสื0อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 
 

รถโคช้นําท่านช้อปปิO งย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั 0งอยูบ่นถนนสายนี0เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผา่นที� 

ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี0เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปปิ0งระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชั 0นดมีากมายตั 0งอยูเ่รยีงราย สองฝั�งถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื�นๆอกี

มากมาย 
 
19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เที%ยวบนิที% TR868 
23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี%ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึOนของภาษนํีOามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื%อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึOนไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื%องบนิภายในประเทศเพื%อประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 



 

         

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ%ม 1,000 บาท** 

FEB-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

22-25 FEB 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

MAR-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

1-4 MAR 2018 
วนัหยดุมาฆบชูา 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

22-25 MAR 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

APR-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

11-14 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 18,999.- -3,700.- 6,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

12-15 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

13-16 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

MAY-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

10-13 MAY 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

JUNE-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

14-17 JUNE 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

JUL-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

12-15 JUL 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 



 

         

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

26-29 JUL 2018 
วนัเฉลมิพระชมน์

พรรษา 
19,999.- -3,700.- 6,900.- 

AUG-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

10-13 AUG 2018 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

SEP-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

20-23 SEP 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

OCT-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกั
คา่ต ั�ว 

พกัเดี%ยว 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

11-14 OCT 2018 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

TR869 
1550-1915   

TR868  
2200-2330 

20-23 OCT 2018 
วนัปิยะมหาราช 19,999.- -3,700.- 6,900.- 

 
เด็กอายตุํ%ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มเีตยีงลด 500บาท 

เด็กอายตุํ%ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)   ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํ%ากวา่ 2 ปี                                      ราคา 4,500 บาท 

 
**กรุ๊ปเดนิทาง 9-14 ทา่น เดนิทางตามรายการทวัร ์ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์ไกดท์อ้งถิ�นดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
**กรุ๊ปเดนิทาง 15 ทา่นขึ0นไป เดนิทางตามรายการทวัร ์มหีัวหนา้ทวัรด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง** 

 

 

***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครื%องเลน่) 
จําหนา่ย 1,500 บาทตอ่ทา่น***            

ราคาตัuว Express หากตกลงซื0อบัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 
เนื�องจากการซื0อบัตรเป็นการลอ๊คราคาตัuวกอ่นเดนิทาง บางครั 0งหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริ�มตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครั 0งหากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท   

เง ื%อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 7,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นที%เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
 
 
 

อตัรานีOรวม   

� คา่ตัuวเครื�องบนิ และภาษีนํ0ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตัuวกรุ๊ป)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  



 

         

� คา่ที�พัก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ0นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ0น

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั0นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีOไมร่วม   

� คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีม 20 SGD/ทา่น ตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
ตามความพงึพอใจ)  

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ0าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี%ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี%ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี%ยนไปบนิ Low Cost 
 
 

เง ื%อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
 

1. เนื�องจากตัuวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัuวเทา่นั0น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั 0งสิ0น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั 0งหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั 0งสิ0น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื0อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 

6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั 0งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั 0งหมด 

เอกสารที%ใชใ้นการเดนิทาง   

� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื�องจากรายการทัวร์นี0เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทุก
กรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะ
เลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื0อไม่เที�ยวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื�อท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั0งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 



 

         

� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ0นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 

 


