#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
อัธยาศัยหรือซื้อทัวรเสริม วัดเจาแมกวนอิม – วัดพระเขี้ยวแกว – ชอปปงออร
ชารด

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี - สิงคโปร - ซันเท็กซิตี้ - นํ ้า พุแหงความ
มั่งคั่ง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder
Full Light





โรงแรม



PARC
SOVEREIGN
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

2

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







PARC
SOVEREIGN
HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

3

วัดเจา แมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ยา นไชนา ทาวน - ถนนออรชารด - ทา
อากาศยานชางกี - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

฿17,999

฿17,999

฿17,999

฿14,999

฿14,999

฿14,999

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ
฿5,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติชา
งกี - เมืองสิงคโปร - ซันเท็กซิตี้ - นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง - เม
อรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด โชวแสงสีเสียง
เชา
06.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน เตอร E สายการบิน
JETSTAR โดยมีเจาหน าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทาน
09.15 น. เหินฟ าสู สนามบินนานาชาติชางฮี โดยเที่ยวบินที่ 3K512
บาย
12.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ
เวลาใหเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวรับกระเป าสัมภาระ จากนั ้นนํ า
ทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร
นํ าทานชม ซันเทคซิต ี้ ตึก 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ งอุงมือมีหานิ้ วเรียงรายพรอมทั้งเยี่ยมชม "นํ้ าพุแหง
ความมั่งคั่ง" อันเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แหงนี้ ต องแวะ
มารับพลังนํ้ าแหงความรํ่ารวยเสมอไป
จากนั ้นนํ าทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูปโรงละครเอสพนาเนด
ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษวิวสิงคโปร ฟลายเออร, มารินา เบยแซนด
นํ าทุกทานสู การเดน บาย เดอะเบย GARDEN BY THE BAY” ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ให
ทานไดช่ น
ื ชมกับตนไมนานาพันธุ และเป็ นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่ องแหงชาติของ Marina Bay นอกจากนี้ ยังมีทาง
เดินลอยฟ าเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน ขางในยังมีสวนธีมตางๆใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower
Dome และ Cloud Forest)
คํ่า
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มารีนา เบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500
หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น) และยังมี “มารีนา เบยแซนด คา
สิโน” ที่ต ั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝั่ งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเป็ นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนั นทุกรูปแบบ
เพลิดเพิลนไปกับ โชว Spectra Light & Water Show ซึ่งเป็ นโชวสุดอลังการที่นาตื่นตาตื่นใจใหกับนั กทองเที่ยวที่ไดมา
เยือนสิงคโปร คือการแสดงโชว Light and Water Show เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้ า ที่ใหญที่สุดในตะวันออก
เฉี ยงใต(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)
พักที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

สิงคโปร
ประเทศสิงคโปร มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็ นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ตั้งอยูนอกปลายทิศใตของ
คาบสมุทรมลายูและอยูเหนื อเสนศูนยสูต ร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบ
ดวยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ซึ่งมักเรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ และ
เกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกวามากอีกกวา 60 เกาะ ประเทศ
สิงคโปรแยกจากคาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนื อ และจากหมูเกาะเรียว
ของประเทศอินโดนี เซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอยาง
สูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน อย ดินแดนของประเทศขยายอยางตอเนื่ องโดยการ
แปรสภาพที่ดิน

ซันเท็กซิตี้
เป็ นพื้นที่ต ึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ งอุงมือมีหานิ้ วเรียงราย และมี
"นํ้ าพุแหงความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth นํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลกอยูต รงกลาง
อุงมือพอดี แทนที่จะพุงขึ้นเหมือนกับนํ้ าที่อ่ น
ื ๆ แตกลับไหลลงในความเชื่อที่วาเหมือนเงิน
ทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือนั่ นเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิต คนที่สัมผัสนั ้นโชคดี และรํ่ารวย
ตลอดปี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง
นํ้ าพุนี้อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝ ามือซึ่งหงายขึ้นนั่ นเอง
เพราะมีความเชื่อวานํ้ าไหลของนํ้ าพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขาฝ ามือไมหยุดหยอน
เป็ นนํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลก ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐานกลางของนํ้ าพุสามครั้งและ
สัมผัสนํ้ าทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งคั่งในทรัพยสินตามมา

เมอรไลออน
เป็ นสิงโตทะเลที่ถ ือเป็ นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็ นสิงโต ลําตัว
เป็ นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็ นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝ าย
ของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัต วนํ้าแวนคลีฟ

สวนการเดนบายเดอะเบย
เป็ นสวนที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอรโดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนี ยน
และคลาวดฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซู
เปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง 9 –
16 ชั้น จํานวนทั้งสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็ นพิเศษใหเป็ นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิ รนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียาม
คํ่าคืน



มารีนา เบย แซนด

คํ่า

เป็ นรีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57
ของโรงแรม เป็ นสถาปั ต ยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนส สกาย พาร
คนี้ ถ ือวาเป็ นสวนลอยฟ าขนาดใหญที่สุดในโลก จัดเป็ นสวนลอยฟ าที่มีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีต นไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารที่หรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ที่ต ั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝั่ งตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็ นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนั นทุกรูปแบบ

โชว Wonder Full Light
การแสดงที่วานี้ เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ นํ้ าพุมีช่ อ
ื วา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็ นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดยิ่งใหญ
และตระการตา เป็ นการแสดงแสง สี เสียงและนํ้ าที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ยงใต

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
ที่การเดนบายเดอะเบย ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest
หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรต และหามมีอายุต ํ่ากวา 21 ปี
การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ
การแสดงแสงสีเสียง เริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง

วันที่ 2


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชาหัวหน าทัวรพาทุกทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟ า (ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวต างๆ และคาเดินทางไปกลับ)
เกาะเซ็นโตซา หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อกอนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็ นอาณานิ คม ของคนอังกฤษ ปื นใหญที่
เมื่อกอนเคยใช ก็เป็ นจัดแสดงโชวที่นี่ คือ ฟอรดซิโลโซ (Fort Siloso) ใน ตอมาทางรัฐบาลไดสรางขึ้นมาใหเป็ นแหลงทองเที่ยว
ระดับโลก
นํ าทานเดินทางเขาสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 19:00
น. (เลนกี่รอบกี่ไดต ามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุม
ของทะเลสาบ มีรี สอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด
24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower
1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการาง
่

่

คูที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิ โอน า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนั่ งเรือผจญภัยชมสัต วต างๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัต ิของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ อ
ื ดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับ
ใจไมรูลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัต วโลกลานปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยาง
แทจริง
หากทานไมไปเกาะเซ็นโตซาหัวหน าทัวรจะใหคําแนะนํ าในการทองเที่ยวแกทาน ทานสามารถทองที่ยวรอบๆ สิงคโปรกันไดต าม
อัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวและชอปปิ้ งของทาน
คํ่า
พักที่ PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเที่ยวสิงคโปรกันไดต ามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานที่ทอเที่ยวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิต เติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชน าทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคที่ใหญที่สุดในโลก ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

 PARC SOVEREIGN HOTEL หรือระดับเทียบเทา
ควรพกนามบัต รของโรงแรมไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวและชอปปิ้ งของทาน

วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ไชนาทาวน ถนนออรชารด - ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่วัดเกาแกและศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็ นสิริมงคล
แกทุกทาน
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ ถ ูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ต ยกรรมสมัย
ราชวงศถ ัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเป็ นโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน าสนใจอยูที่ชั้น 4 เป็ นพระบรมสารีริกธาตุสวน
ฟั นของพระพุทธเจาใหทานไดสักการ
นํ าทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็ นเอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพ
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามพรอมมีของฝากที่ระลึกมากมายใหเลือกซื้อหากัน
บาย
่

บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัต ตาคารบุนถองกี่
จากนั ้นใหทานอิสระกับการชอปปิ้ งเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถ ูกใจ พรอมชมสินคาอิเล็กทรอนิ กสคอมพิวเตอร กลองถาย
รูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอปปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรต องเดินชมและซื้อ
สินคา BRAND NAME ตางๆ
หัวหน าทัวรมี การนั ดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชน ของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานั ด
หมาย หัวหน าทัวรจะใชวิจารณญาณในการนํ าคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน
คํ่า
19.10 น. นํ าทานเหินฟ าสูกรุงเทพฯ สายการบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513
20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเจาแมกวนอิม
วัดศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพุทธยาน Bugis วัดนี้ ดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมที่ วัดเกาแก และศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นั บถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็ นสิริมงคลแกทุกทาน

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็ นวัดและพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิต วิญญาณที่ผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิ กายหินยานและมหายาน จัดเป็ นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ที่นาประทับใจ

ยานไชนาทาวน
เมืองไชน าทาวน ของสิงคโปรกอตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดินทางเขามาที่
สิงคโปร และตอมาไดมีการเปิ ด Chinatown อยางเป็ นทางการในปี 1828 จนถึงปั จจุบัน
เป็ นอีกสถานที่หนึ่ งในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด ที่นี่จะมีรานคาขายสินคา
ประเภทตาง ๆ วางขายอยูริมถนนสองขางทาง มีถ นนอาหาร และสถานที่สําคัญๆ ทาง
ประวัต ิศาสตรอีกมากมายหลายแหง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ !! เมนูขาวมันไก ณ ภัต ตาคารบุนถองกี่

ถนนออรชารด
เป็ นถนนที่ถ ือเป็ นสวรรคของนั กช็อป เนื่ องดวยตลอดเสนทางเป็ นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็ นที่ต ั้งของบรรดาตึกสูงระฟ า ที่มีรานคาแบรนดดังๆ จากทั่ว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ที่เพิ่งถูก
ผลิต ออกมาขายมักจะตองถูกนํ ามาตั้งขายกันที่นี่กอนเป็ นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั ้น
สองฝั่ งของถนนออรชารดยังเป็ นที่ต ั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หัวหน าทัวรมี การนั ดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชน ของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานั ด
หมาย หัวหน าทัวรจะใชวิจารณญาณในการนํ าคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วันกรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
่

คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 40 SGD /ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการ ออก ตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ในกรณีพักหอง Tripple จะใชเตรียงเสริมภายในหองพัก
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 40 SGD /ทริป/ตอทาน
โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน
ของลูกคาเป็ นหลัก
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนํ าแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนํ าใสกระเป าติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ าน อยกวา 20,000 mAh หรือน อยกวา 100 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
- แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํ าขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนํ าแบตเตอรี่สํารองใสกระเป าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
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ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

