
#10587 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน การเดนบายเดอะเบย ชม
โชว SPETRA LIGHT & WATER SHOW (วันอิสระ) บิน 3K
ทัวรสิงคโปร นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง การเดนบายเดอะเบย(ไมรวมคาเขาชมโดม) มารี
นาเบยแซน ชมโชว SPETRA LIGHT & WATER SHOW อิสระเที่ยวตาม
อัธยาศัยหรือซ้ือทัวรเสริม วัดเจาแมกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแกว – ชอปปงออร
ชารด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สิงคโปร - ซันเท็กซิต้ี - น้ําพุแหงความ
ม่ังคั่ง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder
Full Light

  

PARC
SOVEREIGN
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

PARC
SOVEREIGN
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

3 วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ยานไชนาทาวน - ถนนออรชารด - ทา
อากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
฿17,999 
฿14,999

฿17,999 
฿14,999

฿17,999 
฿14,999

฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติชา
งกี - เมืองสิงคโปร - ซันเท็กซิตี้ - น้ําพุแหงความม่ังค่ัง - เม
อรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด -
โชวแสงสีเสียง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร E สายการบิน
JETSTAR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทาน

09.15 น. เหินฟาสู สนามบินนานาชาติชางฮี โดยเท่ียวบินท่ี 3K512

บาย

12.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ
เวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวรับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร

นําทานชม ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลังท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึงอุงมือมีหาน้ิวเรียงรายพรอมท้ังเย่ียมชม "น้ําพุแหง
ความมั่งค่ัง" อันเป็นหน่ึงในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แหงน้ีตองแวะ
มารับพลังน้ําแหงความรํ่ารวยเสมอไป

จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูปโรงละครเอสพนาเนด
ท่ีสวยงามแปลกตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษวิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด

นําทุกทานสู การเดน บาย เดอะเบย GARDEN BY THE BAY” ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ให
ทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay นอกจากน้ียังมีทาง
เดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน ขางในยังมีสวนธีมตางๆใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower
Dome และ Cloud Forest)

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มารีนา เบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500
หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น) และยังมี “มารีนา เบยแซนด คา
สิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

เพลิดเพิลนไปกับ โชว Spectra Light & Water Show ซ่ึงเป็นโชวสุดอลังการท่ีนาตื่นตาตื่นใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีไดมา
เยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light and Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดในตะวันออก
เฉียงใต(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)

พักท่ี PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



ทาอากาศยานชางกี

สิงคโปร

ซันเท็กซิต้ี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

เมอรไลออน

สวนการเดนบายเดอะเบย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

ประเทศสิงคโปร มีชื่ออยางเป็นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูนอกปลายทิศใตของ
คาบสมุทรมลายูและอยูเหนือเสนศูนยสูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบ
ดวยเกาะหลักรูปสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน ซ่ึงมักเรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ และ
เกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะท่ีเล็กกวามากอีกกวา 60 เกาะ ประเทศ
สิงคโปรแยกจากคาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนือ และจากหมูเกาะเรียว
ของประเทศอินโดนีเซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอยาง
สูง และคงเหลือพืชพรรณด้ังเดิมเล็กนอย ดินแดนของประเทศขยายอยางตอเน่ืองโดยการ
แปรสภาพท่ีดิน

เป็นพ้ืนท่ีตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึงอุงมือมีหาน้ิวเรียงราย และมี
"น้ําพุแหงความมั่งค่ัง" หรือ Fountain of Wealth น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลกอยูตรงกลาง
อุงมือพอดี แทนท่ีจะพุงขึ้นเหมือนกับน้ําท่ีอ่ืนๆ แตกลับไหลลงในความเชื่อท่ีวาเหมือนเงิน
ทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือน่ันเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิตคนท่ีสัมผัสนั้นโชคดี และรํ่ารวย
ตลอดปี

น้ําพุน้ีอยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง
เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน
เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและ
สัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา

เป็นสิงโตทะเลท่ีถือเป็นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็นสิงโต ลําตัว
เป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรกเริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝาย
ของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นสวนท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอรโดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน
และคลาวดฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นซู
เปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9 –
16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ ปกคลุมดวยไมเล้ือยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียาม
ค่ําคืน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อิสระทองเท่ียวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

ท่ีการเดนบายเดอะเบย ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest

หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี
การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ

การแสดงแสงสีเสียง เริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง

มารีนา เบย แซนด

โชว Wonder Full Light

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

เป็นรีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57
ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พาร
คน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

การแสดงท่ีวาน้ีเป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ําพุมีชื่อวา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็นโชวท่ีจัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดย่ิงใหญ
และตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและน้ําท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชาหัวหนาทัวรพาทุกทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา (ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-
กลับ)

เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญท่ี
เมื่อกอนเคยใช ก็เป็นจัดแสดงโชวท่ีน่ี คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ใน ตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเป็นแหลงทองเท่ียว
ระดับโลก

นําทานเดินทางเขาสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีท้ังหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00
น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุม
ของทะเลสาบ มีรี สอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด
24 ชั่วโมง ตั้งอยูท่ีโรงแรม Crockford Tower
1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการาง

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ไชนาทาวน -
ถนนออรชารด - ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ

ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวยเพ่ือความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

อิสระอาหารกลางวันและค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวและชอปป้ิงของทาน

คูท่ีสูงท่ีสุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับ
ใจไมรูลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยาง
แทจริง

หากทานไมไปเกาะเซ็นโตซาหัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเท่ียวแกทาน ทานสามารถทองท่ียวรอบๆ สิงคโปรกันไดตาม
อัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวและชอปป้ิงของทาน

ค่ํา

พักท่ี PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวสิงคโปรกันไดตามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานท่ีทอเท่ียวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิตเติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชนาทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคท่ีใหญท่ีสุดในโลก ฯลฯ

 คํ่า  PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ท่ีวัดเกาแกและศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคล
แกทุกทาน

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดน้ีถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ี โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเป็นโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุสวน
ฟันของพระพุทธเจาใหทานไดสักการ

นําทานเดินเท่ียวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็นเอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอมมีของฝากท่ีระลึกมากมายใหเลือกซ้ือหากัน

บาย

่



บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัตตาคารบุนถองกี่

จากนั้นใหทานอิสระกับการชอปป้ิงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยท่ีถูกใจ พรอมชมสินคาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถาย
รูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอปป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรตองเดินชมและซ้ือ
สินคา BRAND NAME ตางๆ

หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมาหลังเวลานัด
หมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

19.10 น. นําทานเหินฟาสูกรุงเทพฯ สายการบิน JETSTAR เท่ียวบินท่ี 3K513

20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วัดเจาแมกวนอิม

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

ยานไชนาทาวน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซ่ึงมีเรือจีนลําแรกเดินทางเขามาท่ี
สิงคโปร และตอมาไดมีการเปิด Chinatown อยางเป็นทางการในปี 1828 จนถึงปัจจุบัน
เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงในสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด ท่ีน่ีจะมีรานคาขายสินคา
ประเภทตาง ๆ วางขายอยูริมถนนสองขางทาง มีถนนอาหาร และสถานท่ีสําคัญๆ ทาง
ประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัตตาคารบุนถองกี่

ถนนออรชารด บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง



 หมายเหตุ หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมาหลังเวลานัด
หมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วันกรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ                 

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 40 SGD /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ ออก ตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณีพักหอง Tripple จะใชเตรียงเสริมภายในหองพัก

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 40 SGD /ทริป/ตอทาน

โปรแกรมทองเท่ียว และโรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคาเป็นหลัก

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

- แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 
- แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
- แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4.  หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด
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ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


