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เที่ยวสิงคโปร ์รบัพลงัฮวงจุย้ ถ่ายรูป MERLION สญัลกัษณข์องสิงคโ์ปร ์

MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน ้าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ที่เช่ือกนัว่าจะน ามาซ่ึงโชคลาภ 

ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน ้า ใหญท่ี่สุดในอาเซียน 

อิสระ 1 วนัเต็ม !! ใหท้า่นไดท้อ่งเท่ียวและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ราคาเริ่มตน้ 12,900 บาท  พกัระดบั 4 ดาว ยา่นออรช์ารด์ 

เดินทางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 

เดินทางโดยสายการบิน JETSTAR ไฟลทส์วยบินเชา้-กลบัค า่ 

 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์น ้าพุแห่งความมัง่คัง่–วดัเจา้แม่กวนอิม-การเ์ดน้ บายเดอะเบย ์(ไม่รวม

ค่าเขา้ชมโดม)–มารีน่าเบยแ์ซน-ชมโชว ์Wonder Full Light   

06.30น คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4ประต ู          

3 เคานเ์ตอร ์E   สายการบิน JETSTAR (3K) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวยความ สะดวก 

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

09.15น เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร ์ สายการบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K512 

(ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

12.50น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)   หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร ์

บ่าย น าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้น้ิวเรียงราย 

พรอ้มทั้งเยี่ยมชม "น ้าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์แห่ง

โชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ี์นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งน้ีตอ้งแวะมารบัพลงัน ้าแห่ง
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ความร า่รวยเสมอไป ซ่ึงน ้าพุ ณ ท่ีแห่งน้ียงัไดร้บัการบนัทึกว่าในกินเนสบุค้เมื่อปี 1998 เป็นน ้าพุท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ ซินแสฮ้วงจุย้ทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เจา้

ตวัวงแหวนท่ีมีน ้าพุ่งออกมาเขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องชีวิตและความ

มัง่คัง่ การท่ีน ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้า

ประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหลมารวมกนั อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “น ้าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าวกนัว่า ใครท่ีมา

เยือน Suntec City แลว้ไดม้าเดินรอบน ้าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะท่ีน ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้บั

พลงัน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร า่รวยตลอดปี อีกทั้งน าพุท่ีน่ีน้ันมีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก

น ้าพุท่ีอ่ืนนัน่คือน ้าพุท่ีน่ีจะไหลลง ซ่ึงโดยปกติแลว้น ้าพุท่ีอ่ืนๆมกัจะมีทิศทางพุ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

จากนัน่น าท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิม ท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือ

ของคนสิงคโปรเ์พ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 

น าทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดิน

ลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงขึ้ น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไม้

ตอ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยงั

มีสวนธีมต่างๆใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่า

สิงคโปร ์หรือประมาณ 720 บาท)  
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 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ มารีน่า เบยแ์ซนด ์ประกอบ

ไปด้วยหอ้งพักกว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของ

โรงแรม  (ไม่รวมค่าข้ึน 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่าง

คลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มี

พ้ืนท่ีกว ้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  จัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวน

 ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหาร

ท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่า 

หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง

นักท่องเท่ียว สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มี

ตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นัน

หยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ตอ้งแสดง

พาสปอรต์และหา้มมีอายุต  า่กว่า 21 ปี การแตง่กาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรี

ใส่ชุดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน , 

สิงคโปรไ์ฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงาม

และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Wonder Full Light ซ่ึงเป็นโชว์สุดอลังการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจใหก้ับ

นักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนสิงคโปร์ .....Wonder Full Light คือการแสดงโชว ์Light and Water Show 

เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริม

ปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหา้ง)    
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พกัที่ พกัที่ GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL GRAND CENTRAL ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกลก้บัแหล่งชอ้ปป้ิง ย่านสถานบนัเทิง และรา้นอาหาร

ในย่าน Orchard Road ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงอนัเล่ืองช่ือของสิงคโปร ์(Singapore) โรงแรมท่ีไดร้บัการ

รับรองโดย Greenmark แห่งน้ีไดร้ับการตกแต่งใหม่ในปี พ.ศ. 2558 ใหบ้ริการสระว่ายน ้าบนชั้น

ดาดฟ้าเพ่ือการผ่อนคลาย 

 

วนัที่สอง      อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตามอธัยาศยั   

08.00น  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

หลงัอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังต่างๆ (ไม่รวมค่าเดินทาง) โดยท่าน

สามารถนัง่รถไฟใตติ้น MRT เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดงั อาทิ 

- เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยงัตกเป็นอาณา

นิคม ของคนองักฤษ ปืนใหญ่ท่ีเมื่อก่อนเคยใช ้ก็เป็นจดัแสดงโชวท่ี์น่ี คือ ฟอรด์ซิโลโซ่ (Fort Siloso) 

ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 

ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้ีสถานท่ี ส าหรับท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนั่งรถรางฟรี

ภายในเกาะเช่ือมต่อไปยังสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky 
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Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือก ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ“ Universal Studio of Singapore เพ่ิม

ท่านละ 1,750.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดา้นในประกอบดว้ยทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 

10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ  สิงคโปร ์ในพื้ นท่ี 49 เอเคอร์

ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี สอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้งจาก

โรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่

ท่ีโรงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตี

ลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่น

ภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 

ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   
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7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 

บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   

- S.E.A. Aquarium เปิดใหมใ่หญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีถูกจดัอนัดบั

ใหเ้ป็นอควาเรียมท่ีใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า ใหท่้านได้

เพลิดเพลินอยา่งเต็มท่ีกบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

- ถนนออรช์ารด์ เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินคา้แบรนด์เนมรุ่นใหม่

ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์

มีท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สอง

ฝั่งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และอ่ืนๆอีกมากมาย 

- ย่านลิตเติ้ ล อินเดีย เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามช่ือ ทุกวนัน้ียงัคงมีร่องรอยของ

การคา้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตกทอดมาใหเ้ห็นอย่างคึกคกัตามสอง

ฝากถนน Serangoon Road อันเป็นถนนเสน้หลัก หรือแมแ้ต่ถนนดา้นในอย่าง Campbell Lane, 

Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั ท่านสามารถมาหาซ้ือน ้ามนันวดแบบอยุรเวท 

เคร่ืองทอง ธูปหอม และอ่ืนๆ ไดท่่ี้น่ี  ชมสีสนัและความสวยงามของวดั Sri Veeramakaliammanท่ี

เป็นวดัฮินดูส าหรบัสกัการะเจา้แมก่าลีโดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ 

คือหา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ 

“น ้าหอม” เพราะราคาถูกมาก 

- วดัศรีมาริอมัมนัต ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร ์ตั้งอยูใ่นไชน่าทาวน์  ( China 

Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกนัว่า “วดัแขก สิงคโปร์” รอบๆ ตวัอาคารของวดัทั้ง

ภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปป้ันและรูปแกะสลกัลงสีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และ

สตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเช่ือกนัว่าหากคุณเดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขค่ี 
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คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือ

เป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของวดัน้ี 

- ย่านไชน่าทาวน ์เพ่ือสมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้านไดส้กัการะ

เจา้แม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออย่างมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนมต่างๆและเคร่ืองยา

จีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

- สวนนกจูร่ง เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรวม 126 ไร่)  ในเขตจรูง ภายใต้

แนวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงท่ีนักท่องเท่ียวเดินชมได ้มีนก

จากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนเช่น การ

แสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ ้าครั้งแรกของโลก ท่ีสวนนกกระทุง สวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่

ท่ีสุด ท่ีสวนนกลอร่ีโลฟ,น ้าตกท่ีมนุษยส์รา้งข้ึนท่ีสูงท่ีสุดของโลก  

- Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า ค่าขึ้ นประมาณ 33 

ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

***(อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงของท่าน)*** 

พกัที่ พกัที่ GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL GRAND CENTRAL ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกลก้บัแหล่งชอ้ปป้ิง ย่านสถานบนัเทิง และรา้นอาหาร

ในย่าน Orchard Road ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงอนัเล่ืองช่ือของสิงคโปร ์(Singapore) โรงแรมท่ีไดร้บัการ

รับรองโดย Greenmark แห่งน้ีไดร้ับการตกแต่งใหม่ในปี พ.ศ. 2558 ใหบ้ริการสระว่ายน ้าบนชั้น

ดาดฟ้าเพ่ือการผ่อนคลาย 

 

วนัที่สาม Merlion Park– วดัพระเข้ียวแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – กรุงเทพฯ  

08.00น บริการอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์สามารถถ่ายรูป 

โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร ์

ฟลายเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด ์

 

 

 

 

 

 

 

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเมื่อไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสรา้ง

กวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ดา้นในจะมี 4 ชั้น 

แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน 

ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบชูา บริเวณของวดัขอเชิญ  

ทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณใ์นยา่น      CHINA TOWN 

บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูขา้วมนัไก่ ที่ข้ึนช่ือของสิงคโปร ์

ณ ภตัตาคารบุนถ่องก่ี 

จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมยัท่ีถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 

อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป ป้ิง 
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ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนน

ออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมาย

ตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   

 (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพ่ือประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่

ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ เดินทางน าคณะ

ส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

19.10น น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513 

 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 

20.35น เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

06 – 08 เมษายน 2560 13,900 13,900 13,900 5,000 9,900 

07 – 09 เมษายน 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 8,900 

12 – 14 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,000 11,900 

13 – 15 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,000 11,900 

28 – 30 เมษายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 10,900 

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 16,900 16,900 16,900 6,000 10,900 

04 – 06 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 5,000 9,900 

05 – 07 พฤษภาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 9,900 

06 – 08 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 9,900 
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12 – 14 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 5,000 10,900 

13 – 15 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 9,900 

19 – 21 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 9,900 

20 – 22 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 9,900 

27 – 29 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 9,900 

  ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์  

ท่านละ 20 SGD /ทริป/ตอ่ท่าน***   

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั   

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน   

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอด  การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะสิงคโปร ์มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ ์หมากฝรัง่ บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ

จะถูกจบัปรบัในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรบั บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีรา้นคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปรไ์ด ้  

 

 


