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SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน่โปรแกรม 

ทีพั่ก4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง ชอ้ปจุใจ สงิคโปร4์วัน 3คนื 

ตะลยุโลกเหนือจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุกยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

เมนู CHILI CRAB ตน้ต ำรบั + ขำ้วมนัไก ่BOON TONG KEE +SONG FA BUKKUTEH 

ชมโชวน์ ำ้พุสุดอลงักำรงำนสรำ้ง WING OF TIME 

น ำทำ่นน ำทำ่นขึน้ชงิชำ้ทีม่ขีนำดใหญท่ีสุ่ดในโลกSingapore Flyer 
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 วนัแรก  กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- มำรนีำ่เบยแ์ซนด ์

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4เคำนเ์ตอร ์K สำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES 

(SQ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.45 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปรโ์ดย สำยกำรบนิ เทีย่วบนิที ่SQ 973 

13.15 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิ

ทางเขา้สู่ตวัเมืองสงิคโปรท์ี่มกีารจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่าน

ตอ้งทึง่  พเิศษ น าท่าน เยีย่มชม“มำรนีำ่ เบยแ์ซนด"์ สอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์มารน่ีา เบยแ์ซนด ์

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park 

ตัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึน้ 23เหรยีญ) เป็สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บน

อาคารทัง้ 3แซนดส์สกายพารค์น้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กวา้งขวางกว่า 

12,400ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มคีวามสูง200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไม ้

ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา 

เบยแ์ซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวั 

 

 

 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยำจนีแสนอรอ่ย

อำหำรทอ้งถิน่ รำ้นนีเ้ร ิม่ตน้ต ำนำนควำมอรอ่ยในปี 1696 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึ

ทกุวนันี ้ก็ 40 กวำ่ปี 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั รสีอรท์ เวลิด ์เซนโตซำ่ Hotel Michael / Hard Rock Hotel / Festive Hotel 5* 
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****ห้ำมพลำด  !!! Crane Dance โชวย์ ิ่งใหญ่สุดอลงักำรที ่

Resort World Sentosa 21.00 

พาไปชมการแสดงชุดยิง่ใหญ่สดุอลงัการทีห่า้มพลาดเด็ดขาดเมือ่มาเทีย่ว 

Resort World Sentosaการแสดงน้ี  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Crane 

Dance ว่าดว้ย ระบ าเกี้ยวพาราสีของนกกะเรียนเหล็กยักษ์ พรอ้มแสงสี

เสยีงแบบล ้าๆ ไฮเทค น่าดชูม 
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วนัทีส่ำม UNIVERSAL STUDIO (รวมคำ่บตัรแลว้) – ชมโชว ์WING OF TIME   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 
***(อสิระอำหำรกลำงวนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)*** แถมฟร ีคปูองแทนเงนิสด 10 

SGD/ท่าน*เงือ่นไขตาม condition ของ Resort World ในแตล่ะชว่งเวลา 

น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการ ไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักร ความ

บันเทงิระดบัโลก ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและ

ครอบครัวจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลงึเปิดฉากความสนุกกับ ยูนเิวอร ์

แซล สตูดโิอ!! ที่แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนิด 

เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของ

รถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงั

แบทเทลิสตำร ์กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่น

ลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  

โซนอยีปิตโ์บรำณพบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญที่มคีวามเร็วสูง และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่รูต้วั  

 โซนเดอะลอสต์เวลิดห์รือดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูยุ่คดกึด าบรรพห์ากใครลว่งล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันที เท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกสักำร ์สนุกแบบชวิชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่งน้ี

โซนนิวยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ุดพเิศษไลท!์คำเมรำ่! 

แอคช ัน่!สรา้งโดย สตเีวน่สปีลเบริก์ 

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัว

บนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟำรฟ์ำรอ์เวยค์ร ัง้แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำรฟ์ำรอ์เวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์3มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน้ี่เท่านัน้ นอกจากน้ียังมมีุม ลดความ

หฤหรรษ์มาที่กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับที่รอเสริฟ์อาหารและเครื่องดืม่

จากทั่วทุกมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ถนน

สายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 

***ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium***เป็นพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าเปิดใหม่

ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD) จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวม
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 สตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายใน

ไดจ้ าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

........ น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย น าท่านเดนิทางสูภ่ัตตาคาร    

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร @Arches Restaurant(Buffet Meal) 

18.40 น. จากนัน้น าท่านพบกบัโชว ์“Wings of Time”โชวส์ดุอลงัการใหม่

ลา่สดุจาก Resort World Sentosaทีจ่ะน าคณุเขา้สูเ่รือ่งราวเกีย่วกบั

การผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนักเดนิทาง ทีส่ ารวจสถานที่

มหัศจรรยท์ั่วโลก ด าเนนิเรือ่งดว้ย น ้าพุ ม่านน ้า ดนตร ีและแสง

เลเซอร ์ทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจไปตราบนานเท่านาน  

 จำกน ัน้เขำ้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

วนัทีส่ำม  CITY TOUR–– Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY (skyway) - น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่

ค ัง่ - ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน ัน้น ำทำ่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยำยประวตัศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ 

ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท ำเนยีบรฐับำล ศำลฎกีำและศำลำวำ่กำรเมอืง 

ชม ถนนอลซิำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ผำ่นชม

อำคำรรฐัสภำเก่ำ“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้

ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี การ

เตน้ร า การแสดงตลก ผ่ำนชม“Elephant Statue”รูปปั้นชา้ง

ส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ

สมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

น าท่านถำ่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลาน้ีหัน

หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนำท”ซึง่

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน  

น าท่านขึน้ชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลำยเออร(์รวมค่ำบตัร)

ถือว่าเป็นชงิชา้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึง่สูง

กว่าลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดยีว เมื่อมองววิจากดา้นบนคุณจะเห็น

ทัศนียภาพอนังดงามของสงิคโปร ์และบรเิวณศนูยก์ลางการคา้ย่านมารน่ีา ซึง่

สามารถมองไปรอบๆไดท้ั่วทศิ 360 องศาสงิคโปรฟ์ลายเออรถ์ูกออกแบบเป็น

แคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกช่วยปกป้องรังสี UV ได ้ดังนั้นผูเ้ยี่ยมชม

สามารถมองเห็นววิของเมืองสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสุดลกูหูลูกตาแลว้ยังมองเห็นววิที่อยู่ดา้นลา่งไดอ้กีดว้ย แต่

ละแคปซูลจะมีแอรป์รับอากาศท าใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพื้นที่ 28 ตารางเมตร นอกจากน้ียังมีมา้

น่ังเล็กๆ ไวส้ าหรับคนทีม่คีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิพรอ้มกบัความสะดวกสบายดว้ย

ไม่ตอ้งกังวลและการหมุนแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครึง่ชั่วโมง แตล่ะแคปซลูจุคนได ้28 คน นอกจากน้ี

ยังมเีสยีงบรรยายมุมมองทัศนียภาพตา่งๆ ทีค่ณุมองเห็นไดร้อบทศิ 

จำกน ั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร ์

GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่

ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลาง

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
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 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากน้ียังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super treeคู่ที่มี

ความสูงเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่ำขึน้ลฟิตส์ ำหรบั 

Super Tree) (ไมร่วมคำ่เขำ้ FLOWER DOMES 28 SGD) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ BOON TONG KEE ขำ้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดำว 

บ่าย น ำท่ำนแวะชม น ้ำพุแห่งควำมม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่ง

เมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ต ึกซันเทคซิตี้ซันเทค มาจากค าใน

ภาษาจีนแปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ

ชาวฮ่องกงซึง่นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สุดของเมืองโดยคน

สงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผัสน ้าจะพบโชคดแีละ

ร ่ารวยตลอดปี จำกน ัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงย่ำนถนนออรช์ำรด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ลา่สุด จะถูกน ามา

วางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุก

ล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสงิคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก 

เพราะว่ามีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงรายสองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

***(อสิระอำหำรมือ้ค ำ่ท ีถ่นนออรช์ำรด์ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)*** 

จำกน ัน้เขำ้สูท่ ีพ่กั AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัทีส่ ี ่  วดัพระเขีย้วแกว้ยำ่นไชนำ่ทำวน-์ กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่ย่ำนไชน่ำทำวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ)ใหท้่านไดส้กัการะองค์

เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร *****ชมิ Chili Crab ปทูะเลผดัพรกิตน้ต ำรบั 

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

ส ำหรบัเทีย่วบนิ (SQ976) 

บำ่ย ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงสูส่นำมบนิชำงก ี

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่SQ 976 

17.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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 ส ำหรบัเทีย่วบนิ (SQ978) 

13.00-15.15 น. น าท่านไปยังสถานทีช่อ้ปป้ิง Changi Citypoint Outlet ที่

รวบรวมสนิคา้เอาวเ์ลท แบรนดเ์นมตา่ง ๆ ไวใ้นอาคารทรง

สมัย ทีเ่ดนิง่ายและสะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง สวรรคข์องนักชอ้ป

ป้ิงแหลง่ทีส่องรองจากถนนออชารท์ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ ซือ้เสร็จก็หิว้ขึน้เครือ่งกนัแบบชลิด์ๆ  ได ้

เลย และ ยังมศีนูยอ์าหารทีม่ทีัง้อาหารขึน้ชือ่ และ อร่อย ไว ้

รอใหท้่านไดม้าลิม้ชมิรส 

........ น.  ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงสูส่นำมบนิชำงก ี

18.40 น.   ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิทีS่Q 978 

20.00 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

******************* 
“สิง่ทีค่ณุคดิ...เนรมติไดโ้ดยเรำ” 

หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำ 

หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัของสำยบนิ  

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมอีำยเุกนิ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

Flight วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่

ทำ่นละ 
พกัเดีย่ว 

SQ973 
0945-1315 

////////// 
SQ976 

1600-1730 

18-21 JUN 2015  28,999.- 

7,900.- 

25-28 JUN 2015  28,999.- 

SQ973 
0945-1315 

////////// 
SQ976 

1600-1730 

2-5 JUL 2015  28,999.- 

7,900.- 

9-12 JUL 2015  28,999.- 

16-19 JUL 2015  28,999.- 

23-26 JUL 2015  28,999.- 

30 JUL - 1 AUG 2015  29,999.- 

SQ973 

0945-1315 
////////// 
SQ976 

1600-1730 

6-9 AUG 2015  28,999.- 

7,900.- 
13-16 AUG 2015  28,999.- 

20-23 AUG 2015  28,999.- 

27-30 AUG 2015  28,999.- 

SQ973 

0945-1315 
////////// 

3-6 SEP 2015  28,999.- 
7,900.- 

10-13 SEP 2015  28,999.- 
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 SQ976 

1600-1730 
17-20 SEP 2015 (F1)  28,999.- 

24-27 SEP 2015  28,999.- 

SQ973 

0945-1315 
////////// 

SQ976 
1600-1730 

1-4 OCT 2015  28,999.- 

7,900.- 

8-11 OCT 2015  28,999.- 

15-18 OCT 2015  28,999.- 

22-25 OCT 2015 วนัปิยะ 29,999.- 

29 OCT - 1NOV 2015  28,999.- 

SQ973 

0945-1315 
////////// 
SQ976 

1600-1730 

5-8 NOV 205 28,999.- 

7,900.- 
12-15 NOV 205 28,999.- 

19-22 NOV 205 28,999.- 

26-29 NOV 205 28,999.- 

SQ973 

0945-1315 
////////// 
SQ976 

1600-1730 

4-7 DEC 2015 28,999.- 

7,900.- 

10-13 DEC 2015 28,999.- 

17-20 DEC 2015 28,999.- 

24-27 DEC 2015 28,999.- 

27-30 DEC 2015 28,999.- 

28-31 DEC 2015 28,999.- 

29 DEC - 01 JAN 2016 
29,999.- 

วนัปีใหม ่

30 DEC - 02 JAN 2016 
29,999.- 

วนัปีใหม ่

31 DEC - 03 JAN 2016 
29,999.- 

วนัปีใหม ่

 
***ทำงบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขำ้ควิเครือ่งเลน่) 

จ ำหนำ่ย 1,200-2,000 บำทตอ่ทำ่น*** ขึน้อยูก่บัชว่งกำรเดนิทำง 
 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี(พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)      มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี(พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)    ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท 

เงือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท ชว่งเทศกำลมดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  
พรอ้มแฟกซห์นำ้พำสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 15 วนั 
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 หำกลูกคำ้ตอ้งกำรพกั Marina bay sands (SQ) 

เพิม่ 6,500 บำท/ทำ่น/คนื 
 รำคำส ำหรบัหอ้ง TWN/DBL/TRP                           
 รำคำ Base on Deluxe room + ABF                                         

 รำคำรวมรถรบัสง่พรอ้มเจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งเช็คอนิน ์
 รำคำยงัไมร่วม surcharge ชว่งเทศกำล โปรดเช็คอกีคร ัง้              

**โปรดเช็คหอ้งวำ่งกอ่นท ำกำรจอง** 

 

เรยีนทำ่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทำงทกุทำ่น 

1. *** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำรออก

ต ัว๋เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ *** 

2. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตัวสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะทีส่ญูหายใหถ้อืเป็นความ

รับผดิชอบสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุนัเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง ปัญหา

การจราจรอบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของสายการบนิ แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ี

ทีส่ดุ 

5. กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

6. กรณีออกตั๋วแลว้ลกูคา้มเีหตทุีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ในทกุกรณีและบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารทัง้หมดเนื่องจากเราไดช้ าระคา่โรงแรม อาหาร และพาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ) 

7. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน  

8. กรณีทีม่กีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการจัดทพัีกนอกเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะค านงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่

ลกูคา้จะไดรั้บเป็นส าคัญ  

9. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า 

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

10. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

11. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูร่้วมเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่ หรอืไมม่ี

หัวหนา้ทัวรร่์วมเดนิทาง หากผูร่้วมเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผู ้

ร่วมเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

13.  หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

14. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทไิมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 

15. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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 16. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษกรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้เมือ่ทา่นตกลง

ช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

17. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทีส่ายการบนิอนุมัตโิดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

18. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวันเดอืนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

19. ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่บรกิารเพิม่หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามัน 

อตัรำนีร้วม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้หมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทีร่ะบไุว ้

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ  3.2 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งน าเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ 3.4 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆทีร่ะบ ุ

4.มัคคเุทศกบ์รกิารอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัภัยอบัุตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลว้เขา้รับการรักษา) 

ไมร่วม 

1. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบก ากับภาษี 

2. คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซักรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

6. คำ่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทำ่นละ 20 SGD ตลอดทรปิ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1) หากทา่นไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิัยทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

คนืเงนิมัดจ าใหแ้กท่า่นได ้เนื่องจากบรษัิทฯไดช้ าระคา่มัดจ าทีน่ั่งของสายการบนิ คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ด าเนนิการ 

คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้ับลกูคา้แลว้ หากมเีหตสุดุวสิัยทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารให ้

ทา่นในอัตราดงัตอ่ไปนี้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันหักคา่มัดจ า 50% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน  หักคา่มัดจ า 100% 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 

2) หากทา่นใดมเีหตสุดุวสิัยทีท่ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้แตอ่าจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เชน่ คา่เปลีย่นชือ่ทีน่ั่งของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิ แตข่อสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยเด็ดขาด 

3) ในกรณีไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมอืงไทยและสงิคโปร ์ไมว่ำ่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นกำรคนืเงนิ 100% 

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมอีำยเุกนิ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 
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