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ELITE HOLIDAY … ดูแล กันและกัน... 

 
 
 
 
 
 
 
 

เยือน 3 ดินแดนแหงความแตกตาง อยางลงตัว 
บาหลี อัญมณกีลางมหาสมุทรอินเดีย ดินแดนแหงขนบธรรมเนียม ประเพณียังฝงรากลึกไมเส่ือมคลาย 

บุโรพุทโธ สถาปตยกรรมอันยิ่งใหญ ท่ีรังสรรคข้ึนดวยความรักและความศรัทธาแหง พุทธศาสนา  
สิงคโปร  มหาอาณาจักรแหงความสมบูรณแบบ สัมผัสทุกไลฟสไตลของความสุขและความสนุก 

แตงเติมความสุขในการพักผอนดวยโรงแรมระดับพรีเม่ียม พรอมเสิรฟความสุขในการทานดวย อาหารเลิศรส 
ท้ัง บุฟเฟต ณ LAKE VIEW, เปดทอด DIRTY DUCK และ ดินเนอรสุดโรแมนติค ณ MELASTI TANAH LOT  

อาหารทะเลข้ึนชื่อ JUMBO SEAFOOD, บุฟเฟตอินเตอร ณ TODAI 

เพราะความสุขในการทองเท่ียว เราจะ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง 
กําหนดการเดินทาง :  28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2556 

วันแรกของการเดินทาง  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เดนพาซาร บาหลี – วิหารกลางสมุทร ทานาลอท 
06.30 น.   คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประตูทางเขาหมายเลข 2 ROW D เคานเตอรสายการบินไทย เพื่อเช็คอิน พบ

กับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารตางๆ  
08.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองเดนพาซาร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 431  
  (ใชระยะเวลาบิน 4 ชม. เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
14.15 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ งูราราย เมืองเดนพาซาร เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบ และปราศจากมลภาวะ ทานจะ

ไดสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติค หาดทรายสวยขาวสะอาด และตํานานลี้ลับแหงวัฒนธรรมฮินดู 
จากนั้นนําทานเดินทางสู วิหารกลางสมุทร ทานาลอท ท่ีงดงามข้ึนช่ือของ
เกาะบาหลี วิหารทานาลอท เปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบาหลีใหความ
เคารพบูชาอยางมาก ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร และบรรยากาศ
ท่ีแสนงดงามยามพระอาทิตยท่ีกําลังจะลับขอบฟา วิหารแหงนี้ไดรับการยก
ยองจากนักทองเท่ียวท่ัวโลกวาเปนสถานท่ีท่ีโรแมนติคท่ีสุดแหงหนึ่งใน
โลก บริเวณดานนอกวัด ทุกทานสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองมากมาย ราคาถูก จากถนนสายชอปปงแหงนี้ อาทิ เสื้อ พวงกุญแจ กระเปาผา งานฝมือ เปนตน   
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Melasti Tanah Lot รานอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ รานแหงนี้ต้ังอยูริมผาที่ทานสามารถ

ชมความงดงามของ วิหารกลางทะเล ทานาลอท ไดอยางใกลชิด อรอยกับเมนูซีฟูด พรอมชมวิวพระอาทิตยตกดิน การ
ชมพระอาทิตยตกดินที่ทานาลอท ไดช่ือวา โรแมนติคที่สุดแหงหนึ่งของบาหลี  

ที่พัก  RAMADA BINTANG HOTEL KUTA หรือเทียบเทา   http://www.bintang-bali-hotel.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สองของการเดินทาง  (2)   บารอง แดนซ – หมูบานหัตถกรรม – หมูบานคินตามณี – วัดน้ําพุศักดิ์สิทธ์ิ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เปดรับการทองเท่ียวบาหลี ในวันใหม ดวยการนําทานเขาชม การแสดงอันเปนเอกลักษณ “Barong Dance นาฏกรรมราย
รําอันศักด์ิสิทธิ์ การรายรําดวยทาทีออนชอยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บอกเลาเรื่องราวของ
การตอสูระหวางความดีและความช่ัว เปนการตอสูระหวางปศาจช่ัวรายและความดี บารอง 
สัตวแหงโบราณนิยาย ซึ่งเปนตัวแทนของความดี และ รังคา สัตวประหลาดแหงโบราณ
นิยาย เปนตัวแทนแหงปศาจช่ัวราย จากนั้นสู หมูบานหัตถกรรม ชมงานฝมือพื้นบาน การ
แกะสลักไม หนากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผาบาติก ของชาว
บาหลี พรอมซื้อหาเปนของฝาก และท่ีระลึก

จากเกาะบาหลี จากนั้นนําทานสู หมูบานคินตามณี หมูบานท่ีไดช่ือวา
สวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งในบาหลี  ไดช่ือมาจากเมืองโบราณแหงหนึ่ง ต้ังอยู
ริมปากปลองภูเขาไฟกุนุง บาตูร เปนจุดชมวิวท่ีสวยงามแหงหนึ่งของบาหลี  
ต้ังอยูบนระดับความสูง 1, 717 เมตร และเปนหนึ่งในอาณาจักรยุคตน ๆ 
ภูเขาไฟลูกนี้ เปนหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปกคลุมอยางสวยงาม บริเวณนี้จะ
มีอากาศเย็นตลอดท้ังป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  LAKE VIEW RESTAURANT & HOTEL อรอยกับบุฟเฟตหลากเมนู ใน
บรรยากาศแสนสวย ดวยเบื้องหนาทานจะเปนทะเลสาบบาตูที่สวยงาม พรอมวิวภูเขาไฟคินตามณี  
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จากนั้นนําทานชม วัดน้ําพุศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคสิริงค ศาสนสถานท่ีเกาแก และเปนท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุ
มากกวาพันป ชมบอน้ําพุศักด์ิสิทธิ์ เตียตา เอ็มพูล ซึ่งเปนน้ําพุจากธรรมชาติท่ีผุดข้ึนจากตาน้ําใตดินเปนเวลามานานนับ
พันพันป 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Bebek Bengil บริการทานดวย เปดทอด หรือที่ใครๆ ก็รูจักในช่ือ DIRTY DUCK เปดทอด
  กรอบอรอย เสิรฟพรอมขาวเหลือง ทานพรอมกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดจาก ทางราน  เปนเมนูที่ใครมาก็ตอง REQUEST  
ที่พัก  RAMADA BINTANG HOTEL KUTA หรือเทียบเทา http://www.bintang-bali-hotel.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง  ยอรคยากาตาร – บุโรพุทโธ – มหาเทวาลัยปรามบานัน - ตลาดมาริโอโบโร   
เชา  บริการอาหารเชา แบบ BOX SET  
06.00 น.  นําทานออกเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางสู สนามบิน ยอรคยากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบินท่ี QZ7871 
06.10 น.  เดินทางถึงสนามบิน ยอรคยากาตาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

นําทานเดินทางสู บุโรพุทโธ หรือออกเสียงเรียกตามสําเนียงภาษาอินโดนีเซีย
วา ‘โบโรบุดุร’ นักโบราณคดีสันนิษฐานวาสรางข้ึนระหวางกลางศตวรรษท่ี 8 
ถึงกลางศตวรรษท่ี 9 อันเปนชวงรุงเรืองท่ีสุดของราชวงศไศเลนทร เปนมหา
สถูป พุทธศาสนานิกายมหายาน สรางอยูบนฐาน 5 ช้ัน เช่ือกันวาแผนผังการ
สรางสื่อความหมายถึง จักรวาลมณฑล ตามคติพุทธมหายาน ดวยความ
ยิ่งใหญ และถือเปนพุทธศาสนสถานท่ีใหญท่ีสุดในอินโดนีเซีย ตลอดจน
งดงามไปดวยศิลปะภาพสลักประดับฐานตามช้ันตาง ๆ องคการ UNESCO ได
ข้ึนทะเบียนประกาศ มรดกโลกเม่ือ ค.ศ.1991. จากนั้นนําทานชม Kraton 
Yogyakarta พระราชวังสุลตาน ท่ีเต็มไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใช
ตางกอนท่ีกษัตริยองคสุดทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง
และเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ําคาสมัยกอน
ประวัติตางๆท่ีมีความเปนมานาศึกษาและมีคาของอารยะธรรมชวา  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนําทานชม มหาเทวาลัยปรามบานัน “หมูปรางศักดิ์สิทธ์ิแหงตรีมูรติ” คือศาสนสถานบูชา ตรีมูรติ มหาเทพ

องคอวตารรวมแหงเทพท้ัง 3 ในศาสนาฮินดู คือ พระพรหม-พระวิษณ-ุ
พระศิวะ มีลักษณะเปนหมูวิหารศาสนาฮินดูท่ีสมบูรณและใหญท่ีสุดใน
ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวยอาคารใหญนอยถึง 244 แหง, ชม วิหาร
พระศิวะ-วิหารพระพรหม-วิหารพระวิษณุ และ พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
โบราณคดี (องคการ UNESCO ประกาศข้ึนทะเบียนให มหาเทวาลัยปราม
บานัน เปน ‘มรดกโลก’ เม่ือ ค.ศ.1991).จากนั้น อิสระใหทานชมสินคา
พื้นเมือง  ณ ตลาดมาริโอโบโร  ตลาดพื้นเมืองช่ือดังของเมืองยอรคยา
กาตาร ชมวิถีชีวิตของคนทองถิ่น  และ เชิญเลือกชม  เลือกหาของฝาก ของท่ีระลึกท่ีตลาดพื้นเมืองแหงนี้ได 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเทา   http://meliajogja.com/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง  ยอรคยากาตาร – สิงคโปร – ซิต้ีทัวร – GARDEN BY THE BAY  
เชา  บริการอาหารเชา แบบ BOX SET  
 นําทานเดินทางสู สนามบิน…. 
07.40 น. ออกเดินทางสู สิงคโปร โดยเท่ียวบินท่ี QZ8102 (อิสระทานพักผอนบนเคร่ือง ตามอัธยาศัย) 
10.45 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE รานขาวมันไก

สิงคโปรช่ือดัง บริการทานดวย ไกตมเนื้อนุม สูตรเด็ดจากทางราน พรอมดวย
น้ําจิ้มสูตรเฉพาะของชาวสิงคโปร ออกรสเปร้ียวหวาน และเผ็ดเล็กนอย หรือจะ
จิ้มกับซีอ้ิวดํา ก็อรอยเขาอันดีกับไกช้ินโตเนื้อนุม ทานคูกับขาวมัน กล่ินหอม 
และยังมีเมนูอีกมากมาย ซ่ีโครงหมูผัดงา, เตาหูผัด, ผัดผักตามฤดูกาล, น้ําซุป 
พรอมขนมโมจิ สูตรเด็ดจาทางราน 
หลังอาหารนําทานเดินทางสูตัวเมือง ชมตัวเมืองท่ีไดรับการพัฒนาและการ
สรางเมืองใหเปนท่ีสนใจของคนท่ัวโลก ระหวางทางผานชมทิวทัศนอัน
สวยงามและความสะอาดของถนนหนทาง ผานชมเมืองชมสนามปาดังสนาม
ขนาดใหญซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาวาการเมือง 
จากนั้นนําทานชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทาน
สามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณ ของประเทศสิงคโปร ซึ่งมีอายุกวา 
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30 ป โดยรูปปนครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากๆ นําทานเดินทางสู 
กระเชายักษ SINGAPORE FLYER การกับชมวิวแบบพาโบรามา ในมุม360 องศาของเมืองสิงคโปร กับบรรยากาศวิว
แมน้ําสิงคโปร เรื่อยมาจนถึงอาวมารีนา พรอมชมตึกระฟาท่ีต้ังตระหงานเรียงราย เสมือนคอยตอนรับนักทองเท่ียวใหได
สัมผัสกับสิงคโปร เมืองของนักธุรกิจท่ีแบบแฝงทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝงแมน้ํายาวกวา 210 เมตรและ
ยังสามารถชมทัศนียภาพจากจุดท่ีสูงถึง 165 เมตรไดอีกดวย สัมผัสประสบการณในการชมทองฟาอันงดงามของสิงคโปร
อาวมารินาอันเลื่องช่ือ  นําทานเขาเยี่ยมชม ปอดแหงใหมของสิงคโปร ดวนเงินลงทุนมหาศาล เนรมิต GARDEN BY 
THE BAY สวนท่ีใหญท่ีสุดในสิงคโปร นําทานพบกับความยิ่งใหญของแปลงพันธุไมจากท่ัวโลก เริ่มตนจาก CLOUD 

FOREST จําลองบรรยากาศของภูเขาสูง หมอก และอากาศเย็นๆ ภายในเรือนกระจกขนาด
ใหญ อลังการกับน้ําตกฝมือมนุษย สูงขนาดตึก 5 ช้ัน แซมดวยไมนานาพันธ เดินตอดวย 
CLOUD WALK บนความสูงประมาณ 40 เมตร ท่ีจะนําทุกทานชมบรรยากาศโดยรอบใน
มุมมองใหมๆ นําทานเขาชมโซนตางๆ ท่ีนาสนใจไมแพกัน ไมวาจะเปน THE LOST 
WORLD รวบรวมเอาพันธไมกินแมลงตางๆเอาไว หรือ CRYTRAL CAVEN คริสตัสแหง
หินงอกหินยอยในถ้ํา และโซนตางๆอีกมากมาย สัมผัสกับบรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
ณ FLOWER DOME แสดงพันธไมตางๆ ท้ังไมยืนตน ดอกไม จากประเทศแถบเมดิเตอร

เรเนียน ใหทุกทานไดเดินเลนชิลลๆ ถายรูปแนวๆ พรอมแอคทาเกๆ กับ ตนเบาบับ และดอกไมนานาพันธหลากสีสันท่ี
พรอมจะเปนแบBACKGROUND สวยๆ ใหสาวๆไดรูปไปโชวไดอยางไมอายใคร เม่ือแดดรม ลมตก พระอาทิตยเริ่ม
เคลื่อนตัวสูผืนดิน ขอนําทุกทานเขาสูไฮไลทอันโดดเดน และสงางาม ของ SUPER TREE ตนไมยักษ สูงขนาด 25 ถึง 
50 เมตร  หรือตึกประมาณ 9 ถึง 16 ช้ัน ประดับประดาดวย พืชเมืองรอน ท้ังไมดอก ไมประดับ และเฟรน ท่ีจะคอย
เปลงแสงอวดสีสัน ดวยแสงไฟท่ีออกแบบมาเปนพิเศษ ใหสวางไสว กลายเปนสวนในจินตนาการยามคํ่าคืน พิเศษ!! 
ต่ืนเตนกับทางเดินยกระดับเช่ือมตอ SUPERTREE แตละตน ทานจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และ
บนตนที่สูง 50 เมตร จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอาว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ 
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร TODAI RESTAURANT อ่ิมอรอยกับอาหารสไตลบุฟเฟตนานาชาติ  
 http://www.todai.com.sg/ 
ที่พัก  PAN PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา www.panpacific.com/en/singapore/Overview.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หาของการเดินทาง  อิสระเลือกเที่ยวชมตามอัธยาศัย – สนามบินชางกี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  
10.00 น. นําคณะเดินทางสูสวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอรเซล สตูดิโอ เครื่องเลนท่ีมีถึง 24 ชนิดโดยเปนเครื่องเลนท่ีออกแบบใหมถึง 

18 ชนิด อีกระดับของการเที่ยวดวยบัตร EXPRESS PASS ที่จะทําใหทุกทานไมเสียเวลาในการตอคิวรอเคร่ืองเลน 
ระหวางท่ีสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดแลว ทุกทานยังเสมือนไดทองไปใน ธีมปารคท่ีรวมตัวละครและสถานท่ีใน
ภาพยนตรแอนิเมช่ันมาดากัสการ (Madagascar) และเชร็ค (Shrek) “สนุกกับการทองไปในโลกของเหลาตัวละครจาก

มาดากัสการ กับการลองเรือผานปาจําลอง เคลาเสียงเพลงท่ีท้ังสนุกและต่ืนเตน ในมาดากัสการ: 
ปวนปาแอฟริกา (Madagascar: A Crate Adventure)เพลิดเพลินกับ ธีมปารคท่ีอยูใกลๆกันคือ 
ปราสาทฟาร ฟาร อเวย (Far Far Away Castle) ของฮีโรตัวเขียวเชร็ค และเจาหญิงฟโอนาใน
ภาพยนตรเรื่องเชร็ค ชมมัลติมีเดียเชร็ค 4D ท่ีพาเชร็ตและผองเพื่อนมาโลกแลนอยูตออยางสมจริง
, ไมพลาดกับเครื่องเลนสุดหวายเสียวตางๆ ไม
วาจะเปนการผจญไปในอาจักรของมัมม่ีอันสุด

ราย ท่ีพาหลบเลี่ยงท้ังลูกไฟ หิน แมลงปกแข็ง ท่ีมาพรอมกับกองทัพ
มัมม่ี ท่ีจะมาเขยาขวัญในรูปแบบของ 3D อยางสมจริง หรือจะไปกรี๊ด
ใหสุดเสียงกับ รถไฟเหาะตีลังการางคูท่ีสูงท่ีสุดในโลก กับ CYLON 

(สายสีน้ําเงิน) & HUMAN (สายสีแดง) 
สิ่ ง สุ ด ท า ย ท่ี ข า ด ไ ม ไ ด สํ า ห รั บ 
UNIVERSAL แหงนีก้ับ เคร่ืองเลนที่เพิ่งเปดตัวลาสุด กับ TRANSFORMER RIDE รวม
ตอสูเหลารายไปพรอมกันกับ หุนยนต TRANSFORMER ท่ีทําใหทุกทานหลุดเขาไปอยูใน
โลกของความต่ืนเตนและหวาดเสียว พาหลบเลี่ยงท้ังลูกกระสุน ระเบิด กระแสไฟ 
ทามกลางความเร็วของรถ TRANSFORMER ในบรรยากาศสุดเราใจ พักเหนื่อยกันกับโซน
จูราสศิคปารค ในบรรยากาศรมรื่นกับสวนยุคโบราณ แตยังแอบซอนความต่ืนเตนเอาไวกับ 

การลองเรือผจญภัยไปกับสายน้ําเย็นฉ่ํา ในโลกลานป ตอดวยการแสดงโชวสุดอลังการจากฮอลลีวูด ในโซนของNEW 
YORK TOWN ท่ีจะมาสรางหัวเราะ และ ความอลังการในสายตาของผูชมทุกเพศทุกวัย 
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 สําหรับทานที่ไมเขาสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO หลังจากสงที่
สวนสนุกยูนิเวอรแซล เรียบรอยแลว นําคณะเดินทางสูวัดพระเข้ียว
แกว วัดนี้ถูกสรางข้ึนมาเม่ือไมนานมานี้ดวยทุนสรางกวา 53 ลาน
เหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดาน
ในจะมี 4 ช้ัน แบงเปนโซนตางๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธ นําทานนมัสการ
พระเข้ียวแกว พระบรมสารีริกธาตุ สวนพระทันตของพระพุทธเจา... 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู แหลงชอปปงท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร สถานท่ีต้ังหางสรรพสินคาช้ันนํา และแหลงแบ
รนดเนมช้ันนําจากท่ัวทุกมุมโลก ณ ถนนออรชารด สวรรคแหงนักช
อปอาทิเชนหาง TAKASHIMAYA, ION ORCHARD หางระดับ
เวิลดคลาส มีรานคาใหเลือกชอปมากกวา 300 ราน ไมวาจะเปน 
DIOR, LOUIS VUITTON, PRADA, BURBERRY เปนตน หรือ 

WISMA ATRIA ท่ี เ น น สิ น ค า แ บ ร น ด
ระดับกลางท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังยัง
ผนวกหางช่ือดังจากญ่ีปุนอยาง อิเซตันเอาไวดวยกัน ตอดวย PARAGON นําเสนอสินคาดีไซนหรู
คุณภาพเยี่ยมจากแบรนดดัง ท้ังVERSACE,GUCCI,VALENTINO,P.O.A., METRO หรือของเลน
เด็ก นารักๆ จาก TOY R US ก็มีใหเลือกชม และสําหรับผูท่ีช่ืนชอบการชอปปงงานศิลปะพลาด
ไมไดกับ THE SHOPPING GALLERY ศูนยรวมแบรนดเนมหรูอยาง GIORGIO ARMANI, 

GUCCI, PAUL SMITH, VALENTINO แตไฮไลทของการชอปปง ณ หางแหงนี้คือ รานเดอะแกลเลอรี่ และ ราน
โนทิซส ท่ีรวบรวมงานศิลปะช่ือดังตางๆเอาไวมากมาย หรือทานอาจเลือกซื้อสินคา อิเล็กทรอนิกส กลองถายรูป กลอง
วีดีโอ เครื่องเสียง ไดท่ี LUCK PLAZA  

16.00 น. ไดเวลาอันสมควร รถโคชจะมารับทานท่ีชอปปง ณ ออรชารด... จากนั้นรถโคชจะไปรับลูกคาอีกคณะท่ีสวนสนุกยูนิ
เวอรแซล สตูโอ เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น  

17.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย จัมโบซีฟูด บริการทานดวย ปูผัดพริก อาหารข้ึนช่ือของสิงคโปร!! 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ    

22.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 410 สูกรุงเทพฯ 
23.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
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อัตราคาบริการ  
ประเภทผูเดินทาง  ราคา 

ผูใหญ พักหองคู 82,900.- 

ผูใหญ พักหองคู  เขาสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO  85,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่มทานละ   20,500.- 

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน 
และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20   ทาน  
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6617388) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-2-48819-9 บัญชีออมทรัพย 

  “การจายสวนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน 
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การยกเลิก  :   กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 14 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
   กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 4 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 1 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  :   
 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียน …. 

โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญท่ีสุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญ่ีปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม

ถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอ ท่ีทานจะตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากท่ีไดสํารองท่ีนั่งบนเครื่องบินและ

หองพักโรงแรมตางประเทศไวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

 
 

 


