
#13152 ทัวรสิงคโปร 4 วัน 3 คืน สวนสนุกยูนิเวอรแซล
ลองเรือ Bumboat วัดพระเข้ียวแกว บิน 3K
ทัวรสิงคโปร GARDEN BY THE BAY ลองเรือ Bumboat มารีนาเบยแซนส
สวนนกจูรง เกาะเซ็นโตซา โรงภาพยนตร4มิติ โชว Wings of Time อาคาร
รัฐสภาเกา Old Parliament House เมอรไลออน โรงละครเอสพลานาด นํ้าพุแหง
ความมั่งคั่ง ไชนาทาวน วัดพระเขี้ยวแกว ถนนออรชารด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สวนการเดนบายเดอะเบย - ลองเรือ
BUMBOAT - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light   

Park
Avenue
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร   

Park
Avenue
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สวนนกจูรง - เกาะเซ็นโตซา - โรงภาพยนตร 4 มิติเซ็นโตซา - โชว Wings of Time
Show   

Park
Avenue
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 เมอรไลออน - อาคารรัฐสภาเกา - วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทา
อากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿23,999 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สวนการเด
นบายเดอะเบย - ลองเรือ BUMBOAT - มารีนา เบย แซนด -
Wonder Full Light

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเจ็ทสตารแอรเวย ประตู 3 เคานเตอร E โดยมี
เจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินเจ็ทสตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี 3K512

บาย

12.45 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh)

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู แหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร การเดนบายเดอะเบย “GARDEN BY
THE BAY’’ ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุและเป็นศูนยกลางการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร(ไมรวมคาเขาชม Flower
Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท)

จากนั้นเขาสู ทาเรือคลารกคีย “Clarke Quay”สถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของชาวสิงคโปร นําทานลองเรือ “Bumboat”
(รวมคาลองเรือแลว) ชมทัศนียภาพของแมน้ําสิงคโปรและวิถีชีวิตความเป็นอยูตลอดสองฝ่ังแมน้ําใจกลางสิงคโปร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก)

อิสระทานท่ี “มารีนาเบยแซนส” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง
โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Parkตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนด สกาย พารค น้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก

หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี การ
แตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถ
เลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier

ชม การแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีชื่อวา Wonderful Light Show
การแสดงน้ี จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina

พักท่ี Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี การ
แตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถ
เลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

ทาอากาศยานชางกี

สวนการเดนบายเดอะเบย

ลองเรือ BUMBOAT

มารีนา เบย แซนด

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

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

เป็นเรือทองแบน ท่ีแตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามาในตัว
เมืองชั้นใน ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเท่ียวท่ีเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของ
ประเทศสิงคโปร แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสชีวิต
ของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

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

โชว Wonder Full Light คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูขาวมันไก

 Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 2 ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู Universal Studio of Singapore มีท้ังหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลนกี่รอบกี่
ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนท่ี 49เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบมี
รีสอรทหองพัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้ง
อยูท่ีโรงแรม Crockford Tower

1) พบกับเครื่องเลนใหม ลาสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่อง
เลนรถไฟเหาะตีลังการางคูท่ีสูงท่ีสุดในโลก

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตน
ประทับใจไมรูลืม

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานปี

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาล
อยางแทจริง

มีอาหารใหเลือกมากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ท้ังในสวนของยูนิเวอรแซลและในสวนของ Festive Walk, New
York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ทานสามารถเขาเสี่ยงโชคในคาสิโน โดย คาสิโนแหงแรกของ
ประเทศสิงคโปร ท่ีใชการลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
อยางถูกตองตามกฎหมาย อิสระกับเกมสตาง ๆ

หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี การแตง
กาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ) หรือ อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมาก
มายท่ีกาลาเรีย รวมท้ังของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน Festival Walk ท่ี
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park
(ไมรวมคาเขา 38 SGD)

S.E.A. Aquarium เป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ํา
เค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ท่ัวโลก

ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา

พักท่ี Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนนกจูรง - เกาะเซ็นโตซา - โรงภาพยนตร 4 มิติเซ็นโตซา -
โชว Wings of Time Show

หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี การแตง
กาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ) หรือ อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมาก
มายท่ีกาลาเรีย รวมท้ังของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินเลนใน Festival Walk ท่ี
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Optional Tour S.E.A. Aquarium ราคาไมรวมคาเขา 38 SGD

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร
เป็นสวนสนุกยูนิเวอรแซลสาขาประเทศสิงคโปร ภายในมีเครื่องเลนท้ังหมด 24 ชนิด โดย
เป็นเครื่องเลนท่ีออกแบบใหมจํานวน 18 ชนิด พ้ืนท่ีสวนสนุกประกอบดวยธีมปารคท่ี
รวมตัวละครและสถานท่ีในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิรคส แอนิเมชั่น
คือมาดากัสการ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek)

 คํ่า  Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนนกจูรง (Jurong Bird Park (รวมคาเขา) เป็นสวนสัตวในแบบสวนนกขนาดใหญ ตั้งอยูในพ้ืนท่ี
รวม 126 ไร (202,000 ตารางเมตร) และมีนกกวา 5,000 ชนิด จากภูมิภาคตาง ๆ เชน เอเชียอาคเนย แอฟริกา ออสเตรเลีย
และอเมริกาใต ชมนกเพนกวินท่ีเลนสนุกสนานในสิ่งแวดลอมเหมือนขั้วโลกเหนือ

จากนั้นชมการแสดงของนกเหย่ียว (Kings of the Skies Show) และชมการแสดงของนกแสนรูมากมาย หลังจากนั้น
นําทานน่ังรถราง Monorail รอบๆ สวนนกและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับนกฟลามิงโก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานขามสู เกาะเซ็นโตซา ใหทานไดชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซาพรอมเก็บรูปภาพคูอันสวยงามเป็นท่ี
ระลึกกับเมอรไลออนทาวนเวอร

นําทาน ชมโรงภาพยนตร 4 มิติ เสนหใหมในเกาะเซ็นโตซา ทานจะรูสึกเหมือนเป็นดาราดวยเทคนิคการฉายภาพยนตรแบบ
3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ทําใหคุณตองคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหนาผาราวกับคุณอยูในเหตุการณบนแผนฟิลม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก)

หลังอาหารใหทาน นําทานชมโชว “Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสงเลเซอร ประกอบตัวการตูน Multimedia
Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการท่ีสวยสดงดงามและย่ิงใหญตระการตาท่ีน่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและ
พรอมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนท่ีสวยงามท่ีเต็มไปดวยมิตรภาพและความชวยเหลือท่ีจะทําใหประทับใจไปตราบนานเทานาน

พักท่ี Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 เมอรไลออน - รัฐสภาเกา - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนน
ออรชารด - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สวนนกจูรง
เป็นสวนนกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสวนนก Jurong แหงน้ีมีนกให
ชมมากถึง 9,000 ตัว จาก 600 สายพันธ บนพ้ืนท่ี ท่ีไดจําลองมาใหเหมือนกับธรรมชาติ
มากท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะเซ็นโตซา

โรงภาพยนตร 4 มิติเซ็นโตซา

 บาย

เกาะท่ีถูกขนานนามวา เป็นเกาะแหงอภิมหาความบันเทิง เกาะหรรษา ท่ีเหมาะสําหรับ
การพักผอนท่ีสุด เป็นเกาะท่ีมีท้ังชายหาดธรรมชาติ ศูนยวัฒนธรรม สวนสนุกระดับโลก
ฯลฯ มาเท่ียวท่ีเกาะแหงน้ี มีกิจกรรมใหทําไดตลอดท้ังวัน ดวยชื่อเสียงอันโดงดังไปท่ัวโลก

ตั้งอยูท่ีถนน 51B Imbiah บนเกาะเซ็นโตซาของประเทศสิงคโปร เป็นโซนความบันเทิง
แบบอินเตอรแอคทีฟไฮเทคท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดสนุกสนานกับการชม
ภาพยนตรแบบสเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ราวกับอยูในเหตุการณบนแผนฟิลม

โชว Wings of Time Show คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูขาวมันไก

 Park Avenue Hotel หรือเทียบเทา

ชมโชว Wings of Time’’ อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสงเลเซอร ประกอบตัวการตูน
Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการท่ีสวยสดงดงาม
และย่ิงใหญตระการตาท่ีน่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและพรอมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดน
ท่ีสวยงามท่ีเต็มไปดวยมิตรภาพและความชวยเหลือท่ีจะทําใหประทับใจไปตราบนานเทา
นาน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร

ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ันครึ่งสิงโต
ครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน

้ ่ ่ ้ ้



นําทานแวะชม น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of Wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มา
จากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทคสรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชยขนาด
ใหญท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี

นําทานเดินทางสู ยานไชนาทาวน

ชม วัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสราง
ท้ังหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1,500 ลานบาท) ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็น
พิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคาหลากหลาย อาทิ เชน
เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตากาชิยามา, ออรชารดชอปป้ิงเซ็นเตอรเป็นตน ใหทานชอปป้ิงสินคามากมาย
จากท่ัวโลก ไมวาจะเป็นเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟา ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ
มากมาย

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ทสตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี 3K513

20.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เมอรไลออน

อาคารรัฐสภาเกา

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปป้ันชาง
สําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

 บาย



 หมายเหตุ หามถายภาพพระเขี้ยวแกว

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

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

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้นกรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน



4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/ทริป สามารถทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะ

จากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

       กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


