


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี	-	มารีนา	เบย
แซนด	-	ยาน	Clarke	Quay	-	เรือ	BUMBOAT

พักที่	รีสอรท	เวิลด	เซนโตซา
Hotel	Michael	/	Hard	Rock
Hotel	/	Festive	Hotel	5	ดาว

2 เกาะเซ็นโตซา	-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร	-
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	-	Wings	of	Time	Show

พักที่	AMARA	/	RAMADA	/
ELIZABETH	HOTEL	หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

3 ถนนลิซาเบธวอลค	-	รัฐสภาเกา	-	เมอรไลออน	-	โรง
ละครเอสพลานาด	-	สิงคโปรฟลายเออร	-	สวนการเด
นบายเดอะเบย	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	ถนนออรชารด

พักที่
AMARA/RAMADA/ELIZABETH
HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

4 ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	สนามบินชางกี	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

10	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

24	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

31	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900



ชวงเชา
06.30	/	09.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	K	สายการบิน	SINGAPORE

AIRLINES	(SQ)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
09.45	/	12.15	น.	เหินฟาสู	สิงคโปร	โดย	สายการบิน	เทีย่วบินที	่SQ	973	/	SQ975

ชวงบาย
13.15	/	15.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินชางกี	ประเทศสิงคโปร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองสิงคโปร	ที่มีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาด

สะอานจนหลายๆทานตองทึ่ง
พิเศษ	นําทานเยี่ยมชม	“มารีนา	เบย	แซนด"	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	มารีนา	เบย	แซนด	ประกอบ

ไปดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของ
โรงแรม	(ไมรวมคาขึ้น	23เหรียญ)	เป็สถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนดส	สกาย	พาร
คน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัดเป็นสวนลอยฟาที่มี
ความสูง	200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับอีก	650	ตน	มีราน
อาหารที่หรูหรา	รวมถึง	The	Sky	on	57	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนดส	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัว
นําทานชม	แสงสียาน	Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี	ใน

ฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแก	ทุกวันน้ี	“คลารกคีย”	ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัด
เปลี่ยนกันมาเยือน	โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยว
ทั้งกลางวันและกลางคืน
พรอม	ลองเรือ	BUMBOAT	ชมแสงสียานใจกลางเมืองสิงคโปร	30	นาที	(รวมคาเรือแลว)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย	อาหาร

ทองถิ่น	รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอยในปี	1696	กอตั้งโดย	Mr.	Yeo	Eng	Song	จนถึงทุกวันน้ี	ก็	40	กวาปี
นําทานเขาสูทีพ่ัก	รีสอรท	เวิลด	เซนโตซา	Hotel	Michael	/	Hard	Rock	Hotel	/	Festive	Hotel	5	ดาว
หามพลาด	!!!	Crane	Dance	โชวยิง่ใหญสุดอลังการที	่Resort	World	Sentosa	21.00	

อิสระชมการแสดงชุดยิ่งใหญสุดอลังการที่หามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาเที่ยว	Resort	World	Sentosa	การแสดงน้ี
มีชื่ออยางเป็นทางการวา	Crane	Dance	วาดวย	ระบําเกี้ยวพาราสีของนกกะเรียนเหล็กยักษ	พรอมแสงสีเสียง
แบบลํ้าๆ	ไฮเทค	นาดูชม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ไมรวมคาขึ้น	The	Sands	Sky	Park	23	เหรียญ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย
	พักที่	รีสอรท	เวิลด	เซนโตซา	Hotel	Michael	/	Hard	Rock	Hotel	/	Festive	Hotel	5	ดาว

เรือทองแบน	ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามา
ในตัวเมืองชั้นใน	ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของประเทศสิงคโปร	แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทอง
เที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิตของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว
นําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการ	ดินแดนมหาสนุกของ	เกาะเซ็นโตซา
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก	UNIVERSAL	STUDIO	(รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว)

**ไมเขายูนิเวอรแซล	คืนเงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ	1,200	บาท/เด็ก	ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย
72	ชัว่โมงเทานัน้	หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได	ในทุกกรณี**	ที่แรกและที่เดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	กับเครื่องเลน	24	ชนิดโดย18ชนิด	เป็นเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง



เพื่อที่น่ี	โดยเฉพาะ!!!	แบงออกเป็น	7	โซน	ไดแก
-	ที่สุดของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก	ดวยระดับความสูง	42.5	เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อ
ดัง	แบทเทิลสตาร	กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเป็นฝายมนุษย	หรือฝ ายวายรายไซลอน	กอน
ลงมือฟาดฟันบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ าย
-	โซนอียิปตโบราณ	พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูงและความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในทามกลางความมืด	มาทําใหคุณขนลุกซู!	โดยไมรูตัว
-	โซนเดอะลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารค	ที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงลํ้าเขา
เขตหวงหาม	ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที	เทาน้ันยังไมพอ	คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตาย
ของเหลาสตันทไดที่	วอเตอรเวิลด	!!
-	โซนมาดากัสการ	สนุกแบบชิว	ชิว	ดวยการลองเรือชมธรรมชาติ	ไปพบกับ	4	นักแสดงนําจาก
ภาพยนตรการตูนเรื่องมาดากัสการ	อาทิเชน	อเล็กซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป าทึบ
แหงน้ี
-	โซนนิวยอรก	สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา	และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค	ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา!	แอคชั่น!สรางโดย	สตี
เวน	สปีลเบิรก
-	โซนฮอลลีวูด	พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทอง
ถนนแหงน้ี	
-	โซนฟาร	ฟาร	อเวย	ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท	ฟาร	ฟาร	อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร	3มิติ	เรื่องเชร็ค	ซึ่ง
คุณไมเคยไดสัมผัสมากอน	นอกจากที่น้ีเทาน้ัน	นอกจากน้ียังมีมุม	ลดความหฤหรรษมาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนัก
กิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร	บาร	คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปป้ิง	ราน
แบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค	ถนนสายที่โดดเดนที่สุด
***สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium***	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญที่สุดในโลก

กับ	Marine	Life	Park	(สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/
ทาน	)	จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ํา	สามารถ
บรรจุน้ําเค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ	รวบรวมสัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ตกแตงดวย
ซากปรักหักพังของเรือ	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ	ทั่วโลก
ไดเวลาอันสมควร	คณะพรอมกัน	ณ	จุดนัดหมาย	นําทานเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	@Arches	Restaurant	(Buffet	Meal)

18.40	น.	จากน้ันนําทานพบกับ	โชว	“Wings	of	Time”	โชวสุดอลังการใหมลาสุดจาก	Resort	World	Sentosa
ที่จะนําคุณเขาสูเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของ	“นก	Shahbaz”	และนักเดินทาง	ที่สํารวจสถานที่มหัศจรรย
ทั่วโลก	ดําเนินเรื่องดวย	น้ําพุ	มานน้ํา	ดนตรี	และแสงเลเซอร	ที่จะทําใหทานประทับใจไปตราบนานเทานาน
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	AMARA/RAMADA/ELIZABETH	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกาะที่ถูกขนานนามวา	เป็นเกาะแหงอภิมหาความบันเทิง	เกาะหรรษา	ที่
เหมาะสําหรับการพักผอนที่สุด	เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ	ศูนย
วัฒนธรรม	สวนสนุกระดับโลก	ฯลฯ	มาเที่ยวที่เกาะแหงน้ี	มีกิจกรรมใหทําได
ตลอดทั้งวัน	ดวยชื่อเสียงอันโดงดังไปทั่วโลก

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
UNIVERSAL	STUDIO	(รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว)

**ไมเขายูนิเวอรแซล	คืนเงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ	1,200	บาท/เด็ก	ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย
72	ชัว่โมงเทานัน้	หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได	ในทุกกรณี**

สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/	ทาน

S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ํา	เปิดใหมที่ใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นอค
วาเลียมที่ใหญที่สุดเอเชีย	ตะวันออกเฉียงใตถูกออกแบใหเป็นอุโมงใตน้ํา
สามารถบรรจุน้ําเค็มได	กวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ
ภายในตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ	จําลองความอุดมสมบูรณของทอง
ทะเลทั่วโลก

ชมโชว	Wings	of	Time’’	อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสงเลเซอร	ประกอบตัวการตูน
Multimedia	Effects	ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสด
งดงามและยิ่งใหญตระการตาที่น่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและพรอมจะพาคุณ
โบยบินไปในดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความชวยเหลือที่จะ
ทําใหประทับใจไปตราบนานเทานาน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	@Arches	Restaurant	(Buffet	Meal)
	พักที่	AMARA	/	RAMADA	/	ELIZABETH	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	เมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น	ซึ่งลอมรอบดวย	ทําเนียบ

รัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง
ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน

เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก
ผานชม	“Elephant	Statue”	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี

1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก
นําทานถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก

ทาง	อาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงาม	โดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสเพลนาท”	ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน
นําทานขึน้	ชิงชา	“Singapore	Flyer”	สิงคโปรฟลายเออร	(รวมคาบัตร)	ถือวาเป็นชิงชาที่มีขนาดใหญ

ที่สุดในโลก	โดยมีความสูง	165	เมตร	ซึ่งสูงกวาลอนดอนอายถึง	30	เมตรเลยทีเดียว	เมื่อมองวิวจากดานบนคุณ
จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร	และบริเวณศูนยกลางการคายานมารีนา	ซึ่งสามารถมองไปรอบๆไดทั่ว
ทิศ	360	องศา	สิงคโปรฟลายเออร	ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกชวยปกปองรังสี	UV	ได	ดัง
น้ันผูเยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงคโปรไดไกลสุดลูกหูลูกตาแลวยังมองเห็นวิวที่อยูดานลางไดอีก
ดวย	แตละแคปซูลจะมีแอรปรับอากาศทําใหรูสึกเย็นสบายพอเหมาะกับพื้นที่	28	ตารางเมตร	นอกจากน้ียังมีมา
น่ังเล็กๆ	ไวสําหรับคนที่มีความกลานอยใหไดเพลิดเพลินไปกับการชมวิวพรอมกับความสะดวกสบายดวยไมตอง
กังวลและการหมุนแตละรอบใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง	แตละแคปซูลจุคนได	28	คน	นอกจากน้ียังมีเสียง
บรรยายมุมมองทัศนียภาพตางๆ	ที่คุณมองเห็นไดรอบทิศ
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการ



พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร	นอกจากน้ียัง
มีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ
โดยรอบ	(ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD)
รวมคาเขาชม	2	โดมแลว	FLOWERS	DOME	CLOUD	FOREST

-	Flower	Dome	จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไมจากเขครอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน	มีตนไมดัดยักษและปาลมขวด
มากมายใหเราไดถายรูป	รวมถึงมีสวนจิว๋นารักๆ	ใหเราดูอีกดวย	เหมาะแกการไปน่ังอานหนังสือ	น่ังเลนชิลๆ
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใหอากาศเย็นสบาย	และมีกลิ่นหอมๆ	ของดอกไมและตนไมฟ ุงกระจายไปทั้งโดม
-	Cloud	Forest	จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ	พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นมากมาย	ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดิน	โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไปชั้นบนสุดแลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เป็นป าหมอกสวยงาม
มาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค

ซิตี้	ซันเทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทค	สรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่ง
นับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ถนนออรชารด	สินคาแบรนดเนม	รุนใหมลาสุด	จะถูกนํามาวางขายตามหาง

สรรพสินคา	ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเป็นแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ	ตองมาผานที่
ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ	ถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก	เพราะวามีศูนยการคา	รานคา
และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย	สองฝ่ังถนน	อาทิเชน	หาง	TAKASHIMAYA,	ISETAN,	TANG	และอื่นๆ
อีกมากมาย
อิสระอาหารม้ือคํ่าทีถ่นนออรชารด	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	AMARA/RAMADA/ELIZABETH	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถนนลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคู
กับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	มีอายุกวา	30	ปี	มีหัวเป็น
สิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่นหันหนาออกทางอาวมารินา	ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	(The	Merlion	เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหวาง
ความจริงและตํานาน	สวนหัวเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบเมือง	สิงหปุ
ระ	ซึ่งก็คือ	สิงคโปรในปัจจุบัน	สวนลําตัวเป็นปลาน้ันเป็นการแสดงถึงการเริม
ตนของประเทศสิงคโปร	ที่เต็มไปดวยหมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง)
ใกลๆกันทานจะเห็นโรงละคร	เอสเพลนเนต	ที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการ
สรางที่เป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร	รูปรางคลายเปลือกทุเรียน	เชิญถายรูปไว
เป็นที่ระลึก

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)



ไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD
อิสระอาหารม้ือคํ่าทีถ่นนออรชารด	ตามอัธยาศัย

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

Singapore	Flyer	ชิงชาสวรรค	ที่ใหญที่สุดในโลก	อยูบริเวณปากอาว	มารินา
คาขึน้ประมาณ	33	ดอลลาสิงคโปร	ตอหน่ึงรอบใชเวลา	35	นาที

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

	พักที่	AMARA/RAMADA/ELIZABETH	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน	ชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สรางขึน้เพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรม	สมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ	1500
ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี	ชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)	ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ชิม	Chili	Crab	ปูทะเลผัดพริกตนตํารับ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า

สําหรับเทีย่วบิน	(SQ976)	
ไดเวลาสมควรเดินทางสู	สนามบินชางกี
16.00	น.	ออกเดินทางสู	สุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่SQ	976
17.30	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

สําหรับเทีย่วบิน	(SQ978)	
13.00-15.15	น.	นําทานไปยังสถานที่ชอปป้ิง	Changi	City	point	Outlet	ที่รวบรวมสินคาเอาวเลท	แบ

รนดเนมตาง	ๆ	ไวในอาคารทรงสมัย	ที่เดินงายและสะดวกตอการชอปป้ิง	สวรรคของนักชอปป้ิงแหลงที่สองรอง
จากถนนออชารท	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ	ซื้อเสร็จก็หิ้วขึน้เครื่องกันแบบชิลดๆ	ไดเลย	และ	ยังมี
ศูนยอาหารที่มีทั้งอาหารขึน้ชื่อ	และ	อรอย	ไวรอใหทานไดมาลิ้มชิมรส
........	น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสู	สนามบินชางกี
18.40	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่SQ	978
20.00	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ชิม	Chili	Crab	ปูทะเลผัดพริกตนตํารับ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



พระเขี้ยวแกว	หาม!!	ถายภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวรหรือคณะที่สูญหายให
ถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเป็นและเหมาะสม
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง	มาจากภัยจลาจล	ประทวง	ความไมสงบทางการเมือง

ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	การลาชา	การยกเลิกเที่ยวบิน	หรือความผิดพลาดของสายการบิน	แตเราจะ
แกไขใหดีที่สุด
4.	กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
5.	กรณีออกตัว๋แลวลูกคามีเหตุที่ไมสามารถเดินทางได	ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและ

บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการทั้งหมดเน่ืองจากเราไดชําระคาโรงแรม	อาหาร	และพาหนะลวงหนาไปแลว
(ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของแตละสายการบิน)
6.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
7.	กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหราคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม

บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดทีพักนอกเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม	แตจะคํานึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบาย
ของโรงแรม	ที่ลูกคาจะไดรับเป็นสําคัญ
8.	โรงแรมที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	การออกแบบของแตละโรงแรมในแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
9.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศ	หรือตาง

ประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Charter	Flight,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด
10.	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศสิงคโปร

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
11.	ในการเดินทางแตละครั้งตองมีผูรวมเดินทาง	15	ทานขึน้ไป	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาบริการเพิ่ม

หรือไมมีหัวหนาทัวรรวมเดินทาง	หากผูรวมเดินทางไมถึง	15	ทาน	และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง	10	ทาน
12.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน
13.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทาน	อาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
14.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
15.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได	เมื่อ

ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
16.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินตางๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา
17.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน	ในกรณีไมสามารถออกเดินทางได
18.	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาบริการเพิ่มหากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามัน
19.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

1.	มัดจําทานละ	5,000	บาท	ชวงเทศกาลมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต
2.	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นหมูคณะทัศนาจร	ไป	–	กลับ	ตามรายการที่ระบุไว
2.	ภาษีสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางตางประเทศ
3.	คาใชจายในตางประเทศ



-	คาที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ	พักหองละ	2-3	ทาน
-	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
-	คาพาหนะในระหวางนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
-	คาเขาชมสถานที่ตางๆที่ระบุ
4.	มัคคุเทศกบริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	ประกันภัยอุบัติเหตุ	1,000,000	บาท	(ในกรณีเสียชีวิต)	และ	500,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	กรณีออกใบกํากับภาษี
2.	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางประเทศ
4.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	/	คาซักรีด	/	คาโทรศัพท	เป็นตน
5.	คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
6.	คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถทานละ	20	SGD	ตลอดทริป	(ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความ

พึงพอใจ)

***	กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุเกิน	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง***

เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	1,000	บาท
เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	2,000	บาท
ทารกอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	5,500	บาท
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน	***เดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป

(มีหัวหนาทัวร)
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
***	สงวนสิทธิอ์อกเดินทางขัน้ตํ่า	15	ทาน***	(มีหัวหนาทัวร)
****ไมมีหัวหนาทัวร	ไกดทองถิน่ดูแลคณะตลอดการเดินทาง****
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

***ทางบริษทัมีตัว๋	Express	Universal	Studio	(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)	จําหนาย	1,500	บาทตอทาน***	
ราคาตัว๋	Express	หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษทัฯ	ไมสามารถคืนเงินได	หลังจากชําระเงินแลว	เน่ืองจากการซื้อ

บัตรเป็นการลอคราคาตัว๋กอนเดินทาง	บางครั้งหากผูใชบริการ	Express	มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน	40	SGD
หรือ	1,000	บาท	บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร	Express	ณ	วันเดินทางมาก	ราคาอาจสูงถึง	100	SGD++	หรือ
2,500	บาท	

1.	หากทานไดชําระคามัดจําทัวรเป็นที่เรียบรอยแลว	แตเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหทานไมสามารถเดินทางได	ทางบ
ริษทัฯ	ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหแกทานได	เน่ืองจากบริษทัฯไดชําระคามัดจําที่น่ังของสายการบิน	คาธรรมเนียม
การขอวีซา	(ถามี)	และคาดําเนินการ	คาเอกสารและคาใชจายตางๆ	ใหกับลูกคาแลว	หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหทานไม
สามารถเดินทางได	บริษทัฯ	จะขอคืนคาบริการใหทานในอัตราดังตอไปน้ี
-		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	หักคามัดจํา	50%
-		ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน			หักคามัดจํา	100%
-		ยกเลิกกอนเดินทาง	7	วัน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาบริการทั้งหมด
2.	หากทานใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถเดินทางได	บริษทัฯยินดีใหทานเปลี่ยนแปลงผูเดินทางได	แตอาจมีคา



ใชจายเพิ่มเติม	เชน	คาเปลี่ยนชื่อที่น่ังของสายการบิน	และคาใชจายตางๆ	ที่เกิดขึน้จริง	แตขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
ทั้งหมดโดยเด็ดขาด
3.	ในกรณีไมผานการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองไทยและสิงคโปร	ไมวาดวยเหตุผลใดๆก็ตาม

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	100%


