
#14164 ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน สวนสนุกเลโกแลนด
GARDEN BY THE BAY บิน TR
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร มารีนาเบยแซนด ชมโชวนํ้าพุริมอาวMarina อาคารรัฐสภาเกา เมอรไล
ออน ถนนอลิซาเบธวอลค ClarkeQuay วัดพระเขี้ยวแกว นํ้าพุแหงความมั่งคั่งชอปปงดิวตี้ฟรี
ถนนออรชารด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชางกี   

Moon Hotel or Ibis
Style Macpherson or
Quality Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ยะโฮรบารูห - สวนสนุกเลโกแลนด - ยาน Clarke Quay   

Moon Hotel or Ibis
Style Macpherson or
Quality Hotel หรือ
เทียบเทา

3 อาคารรัฐสภาเกา - รูปป้ันชางสําริด - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธวอลค - ยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด   

Moon Hotel or Ibis
Style Macpherson or
Quality Hotel หรือ
เทียบเทา

4 วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - สวนการเดนบายเดอะเบย - Supertree
Grove - ดิวต้ีฟรี - ถนนออรชารด - Jewel Changi - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคูทานละ เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทานละ เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคูทานละ พักเดี่ยว เพิ่มทานละ

11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 ฿18,999 ฿18,499 ฿17,999 ฿5,900

12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 ฿18,999 ฿18,499 ฿17,999 ฿5,900

1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿17,999 ฿17,499 ฿16,999 ฿5,900

4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ฿17,999 ฿17,499 ฿16,999 ฿5,900

22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿17,999 ฿17,499 ฿16,999 ฿5,900



 หมายเหตุ

วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชางกี

วันท่ี 2 ยะโฮบารูห - สวนสนุกเลโกแลนด - ยาน Clarke Quay

กําหนดการทั้งหมด

ไมรวมอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศสิงคโปร เร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง

บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชาแบบ
ABF

หากลูกคาทานใดท่ี
จําเป็นตองออกตั๋วภายใน

(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน

วันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย
13.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

16.25 น. เหินฟาสู สิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR869 (ไมรวมอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

ค่ํา
20.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองสิงคโปร ท่ีมีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองท่ึง (เวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Moon Hotel / Ibis Style Macpherson / Quality Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว (บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชา
แบบ ABF)

 บาย ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทาง
ของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 คํ่า

ทาอากาศยานชางกี



Moon Hotel or Ibis Style Macpherson or Quality
Hotel หรือเทียบเทา

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร
แอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี
พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จาก
ปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ี
ดีท่ีสุดในโลก

 กิจกรรม เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองสู ยะโฮว บารู มาเลเซีย

จากนั้นสัมผัสประสบการณใหมระดับโลกท่ี LEGO LAND สวนสนุกเลโกแลนดแหงท่ี 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย (ราคารวมบัตรเขาและ
เครื่องเลนแลว แตไมรวมบัตรสวนน้ํา) ตั้งอยูท่ีอิส กันดาร รัฐยะโฮร ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใตสุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร เป็น
สวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ดวยเครื่องเลนกวา 40 ชนิด แบงเป็นโซนตาง ๆ ดังน้ี

โซน The Begining คือ บริเวณทางเขาสวนสนุก ประกอบดวยรานอาหาร คาเฟ และรานขายของท่ีระลึก

โซน Miniland ท่ีใชตัวเลโกประกอบขึ้นมาจําลอง สถานท่ีสําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย โดยโซนน้ีถือวาเป็นโซนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็
วาได

โซน Lego Technic เครื่องเลนนาตื่นเตนหวาดเสียวดวยรถไฟเหาะ

โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแหงเวทมนตร และน่ังรถไฟเหาะบนหลังมังกร

โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร และปิรามิดแหงอียิปต

่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3
อาคารรัฐสภาเกา - รูปปนชางสําริด - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธวอลค
- ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด

LEGO LAND (ราคารวมบัตรเขาและเครื่องเลนแลว แตไมรวม
บัตรสวนน้ํา)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

Clarke Quay (ไมรวมคาลอง
เรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่า

กวา
12ปี
15

SGD)

บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ี
หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF

โซน Imagination ท่ีสรางเสริมจินตนาการใหคุณหนูนอยท้ังหลายดวยตัวตอเลโกหลากหลายแบบ

โซน Lego City ท่ีใหเด็ก ๆ ไดลองบังคับรถและเรือ เพ่ือ ใหเรียนรููดวยตนเอง

อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการเลนสวนสนุก

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชมแสงสี ยาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นทาเทียบเรือเกาแก
ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนท่ีผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา ผับ บาร
และแหลงบันเทิงท่ีตอนรับนักทองเท่ียวท้ังกลางวันและกลางคืน
(ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ปี 15 SGD)

พักท่ี Moon Hotel / Ibis Style Macpherson / Quality Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว (บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชา
แบบ ABF)

 เชา

ยะโฮรบารูห

สวนสนุกเลโกแลนด

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นท่ีรูจักในชื่อยอวา เจบี เป็นเมืองเอกของรัฐยะโฮร ท้ังเป็นเมืองใหญอันดับท่ีสองของประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของแผนดินยูเรเชีย ยะโฮรบาหรูมีประชากราว
1.4 ลานคน และอาจมีมากกวาสองลานคนหากนับรวมกับปริมณฑล ถือวามากเป็นอันดับสองของ
ประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร และภูมิภาคหุบเขากลัง ยะโฮรบาหรูเยังเป็นเมืองสําคัญทางอุตสาหกรรม
ท่ีใหญท่ีสุดทางใตของมาเลเซียดวย

เป็นสวนสนุกเลโกแลนดแหงท่ี 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย เพียบพรอมไปดวยเรื่องราวของเลโก
และเครื่องเลนกวา 40 ชนิด และภายในสวนสนุกนั้น สามารถแบงเป็นโซนตางๆ ท้ังหมด 7 โซน

 คํ่า

ยาน Clarke Quay



รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร SONG FA BUK KUT TEH
กระดูกหมูตมยาจีน
 Moon Hotel or Ibis Style Macpherson or Quality Hotel
หรือเทียบเทา

Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นทาเทียบ
เรือเกาแกท่ีใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณท่ีแลนมาจากท้ังตะวันออกและตะวันตก สองฝ่ังแมน้ําเต็ม
ไปดวยโกดังสินคา กะลาสีเรือ กุลีขนของ และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ ฝรั่ง แขกชวา จีน
ปัจจุบันเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนท่ีผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเป็น
รานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงท่ีตอนรับนักทองเท่ียวท้ังกลางวันและกลางคืน

 กิจกรรมเชา
รับ

ประทานอาหารเชา ณ
หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชมเมืองสิงคโปร และรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง

นําทานผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ
ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก

จากนั้นผานชม “Elephant Statue” รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสรางความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรกนําทาน

นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพท่ีสาย
งาม โดยมีฉากดานหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน

จากนั้นชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร

บาย
อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

้ ่ ่



OPTIONAL !!! Universal Studio Singapore (ไมรวมคา
บัตร)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวม
อาหารเชาแบบ ABF

The Sands Sky Park ชั้น 57 (ไม
รวมคาขึ้นลิฟท 29 SGD ประมาณ 725

OPTIONAL !!! Universal Studio Singapore (ไมรวมคาบัตร) หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาท่ีจองทัวร หรือแจงไม
เกิน 7 วันกอนการเดินทาง หากซ้ือเพ่ิมแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถ
คืนเงินได ในทุกกรณี

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ท่ีโลก
ยังตองตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด
เป็นเครื่องเลนท่ีออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเป็น 7 โซน ไดแก ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคูท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก
ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซ่ึงผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเป็นฝายมนุษย หรือฝายวายรายไซ
ลอน กอนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย

โซนอียิปตโบราณ พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญท่ีมีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด มาทําให
คุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว

โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารค ท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที
เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตายของเหลาสตันทไดท่ี วอเตอรเวิลด !!

โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็ก
ซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงน้ี

โซนนิวยอรก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองท่ีใหญและเจริญท่ีสุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่
ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปีลเบิรก

โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ท่ีจะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี

โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4 มิติ เรื่องเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจาก
ท่ีน้ีเทานั้น

นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับท่ีรอเสิรฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุม
โลกรวมถึงรานชอปป้ิง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนท่ีสุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณได
เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!! (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD
หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ปี 29 SGD)

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย อาหารทองถิ่น รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอย

ในปี 1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 40 กวาปี

อิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง
โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 29 SGD ประมาณ 725 บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก

และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนัน
ทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500
ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย

สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry,
Cartier

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีชื่อวา Wonder Full Light การแสดงน้ี
จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina

หมายเหตุ : ทาง Marina Bay Sand แจงระงับการแสดงโชว Wonderful Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. เป็นตนไป

พักท่ี Moon Hotel / Ibis Style Macpherson / Quality Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว (บริการน้ําด่ืม / WIFI ท่ีหองพักและรวมอาหารเชา
แบบ ABF)

 เชา

อาคารรัฐสภาเกา

รูปปนชางสําริด

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดง
ตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อ
ครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

้ ่ ่



รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร BOON TONG KEE ขาวมันไก
ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
 Moon Hotel or Ibis Style Macpherson or Quality Hotel
หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - น้ําพุแหงความม่ังค่ัง - สวนการเดนบายเดอะ
เบย - Supertree Grove - ดิวตี้ฟรี - ถนนออรชารด - Jewel Changi
- ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานดอนเมือง

บาท)

ทาง

Marina Bay Sand แจงระงับการ

แสดงโชว Wonderful
Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ.

เป็นตนไป

เมอรไลออน

ถนนอลิซาเบธวอลค

รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสรางความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

เมอรไลออน (Merlion) สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ลําตัวเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของสิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร
บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝายของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร
มีอายุกวา 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคล่ืนหันหนาออกทางอาวมารินา ซ่ึงมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม

 บาย

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร
เป็นสวนสนุกยูนิเวอรแซลสาขาประเทศสิงคโปร ภายในมีเครื่องเลนท้ังหมด 24 ชนิด โดยเป็นเครื่อง
เลนท่ีออกแบบใหมจํานวน 18 ชนิด พ้ืนท่ีสวนสนุกประกอบดวยธีมปารคท่ีรวมตัวละครและสถานท่ีใน
ภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิรคส แอนิเมชั่น คือมาดากัสการ (Madagascar)และเชร็ค
(Shrek)

 คํ่า

มารีนา เบย แซนด
รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม เป็น
สถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาด
ใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ
250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้ง
อยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูป
แบบ

 กิจกรรม
เชา

รับ
ประทาน

อาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม

นําทานเดินทางสูยาน
ไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา (หามถายภาพ)
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม พรอมเดินเลนชอปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

นําทานแวะชม น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน
แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวา
ถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี

จากนั้นแหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY อิสระใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร
ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
สิงคโปร

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น
50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)

่



Super tree (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

OPTIONAL TOUR หากตองการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ทาน ** โปรดแจงกอนเดินทาง **
Flower Dome จะเป็นท่ีจัดแสดงพรรณไมจากเขครอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน มีตนไมดัดยักษและปาลมขวดมากมายใหเราไดถายรูป รวมถึง

มีสวนจ๋ิวนารักๆ ใหเราดูอีกดวย ฃเหมาะแกการไปน่ังอานหนังสือ น่ังเลนชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใหอากาศเย็นสบาย และมีกล่ินหอมๆ
ของดอกไมและตนไมฟ ุงกระจายไปท้ังโดม

Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะ
เดินขึ้นลิฟตไปชั้นบนสุดแลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางท่ีเป็นปาหมอกสวยงามมาก

บาย
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง
กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ

นําทานชอปป้ิง ยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ท่ีตั้งอยูบนถนนสายน้ีเป็นแหงแรก
เพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานท่ี ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวามี
ศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย

พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ถูกออกแบบมาใหเป็น
โดมกระจกขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบงเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมตอไปยังเทอรมิ
นอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแอง
น้ําวนขนาดใหญดานลาง

ค่ํา
19.00 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินชางกี

22.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR868

23.30 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

สวนการเดนบายเดอะเบย

Supertree Grove

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภันฑไปดวย วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวางพุทธศาสนานิกาย
หินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง เพราะมีความเชื่อวา
น้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใคร
ท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งค่ังในทรัพยสินตามมา ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและอธิษฐาน จากนั้นเดินวน
ตามเข็มนาฬิกาใหได 3 รอบ คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

เป็นสวนท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาวเวอร โดม
(Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด ฟอรเรสต
(Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นซูเปอรทรีส (Supertrees)
โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9 – 16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับ
การออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาดใหญ (Vertical Garden) ปกคลุมดวยไมเล้ือยเขต
รอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียามค่ําคืนสวนเรือนกระจก (Horticultural
Themed Gardens)

กลุมตนไมยักษ Supertree Grove จํานวน 18 ตนเป็นรูปแบบของสวนแนวตั้งท่ีมีความสูงถึง 25-50
เมตร หรือประมาณตึก 16 ชั้น มองเห็นไดในระยะไกล ท่ีดานบนของตนไมยักษมีการติด Solar cell
เพ่ือใชเก็บเป็นพลังงานสองสวางในเวลากลางคืน

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ดิวต้ีฟรี

ถนนออรชารด

Jewel Changi

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา แวนตา เครื่อง
สําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2 กิโลเมตรของ
ถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัวโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุก
ย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้ง
ขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้นสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อ
ดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพง อยูหลายแหง

เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา 135,700 ตารางเมตร
เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ
Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการ
พักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมีสวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

 คํ่า

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานดอนเมือง

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร
แอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี
พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จาก
ปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ี
ดีท่ีสุดในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทาง
ของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15
ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

การชําระเงิน
มัดจําทานละ5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร

สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) 

คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2-3 ทาน 

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบ
รังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล 

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

วีซา
หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง

ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

หมายเหตุ
โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน ชําระท่ีสนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของลูกคา

สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี (พักกับผูใหญ 2 ทาน) มีเตียงลด 500 บาท

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี (พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 1,000 บาท

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 4,500 บาท

กรุปเดินทาง 9-14 ทาน เดินทางตามรายการทัวร ไมมีหัวหนาทัวร ไกดทองถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง

กรุปเดินทาง 15 ทานขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร มีหัวหนาทัวรดูแลคณะตลอดการเดินทาง

ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน)
Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน



Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บาง
ครั้งหากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท  

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง Flight Inter เปล่ียนไปบิน
Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง
ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

การยกเลิก
ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี 

 เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี


