#15396 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ เมอร
ไลออน วัดพระเขี้ยวแกว บิน SQ

ทัวรสิงคโปร การเดนบายเดอะเบย ลองเรือบัมโบท มารีนาเบยแซนส อาคาร
รัฐสภาเกา นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง ไชนาทาวน วัดเจาแมกวนอิม ถนนฮาจิเลน ถนน
ออรชารด Jewel Changi Airport

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี - สวนการเดนบายเดอะเบย - ลองเรือ
BUMBOAT







Grand
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ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light
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อาคารรัฐสภาเกา - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - นํ ้า พุแหงความมั่งคั่ง - ยา นไชนา ทาวน
- วัดเจา แมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนนออรชารด - Jewel Changi ทา อากาศยานชางกี - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65

฿18,999

฿18,999

฿18,999

฿6,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สวนการเด
นบายเดอะเบย - ลองเรือ BUMBOAT
เชา
07.00 น. นํ าคณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน เตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน ประตู 5 เคาน เตอร K
โดยมีเจาหน าที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.45 น. นํ าทานออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดย สายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ973 (สายการบิน
สิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
บาย
13.15 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให
เป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) นํ าทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป าสัมภาระ
นํ าทุกทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร “การเดนบายเดอะเบย” (GARDEN BY THE BAY)
ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดช่ น
ื ชมกับตนไมนานาพันธุและเป็ นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอ
เนื่ องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปรนอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ าเชื่อมตอกับ
Super tree (รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)
จากนั ้นทานสามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็ นสองเรือน
หลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ต นไมต องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้น
เย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728
บาท)
นํ าทาน ลองเรือ “Bumboat” (รวมคาลองเรือแลว) ชมทัศนี ยภาพสองฝั่ งแมนํ้า และสิ่งปลุกสรางที่เป็ นสัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปรมากมาย เมอไลออนพนนํ้ า มารีนา เบย แซนดส รูปปั่ น Raffle Landing Site อันเป็ นจุดที่ SirThomas
Stamford Raffles ขึ้นมาเหยียบพื้นดินสิงคโปรเป็ นครั้งแรกกอนจะเปลี่ยนจากเกาะธรรมดาใหกลายเป็ นทาเที่ยบเรือปลอดภาษี
ซึ่งกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (รานขาวมันไก)
พักที่ Grand Pacific Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



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

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

ลองเรือ BUMBOAT
เป็ นเรือทองแบน ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามาในตัว
เมืองชั้นใน ทุกวันนี้ ถ ูกดัดแปลงกลายเป็ นเรือทองเที่ยวที่เป็ นสัญลักษณอยางหนึ่ งของ
ประเทศสิงคโปร แถมไดรับความนิ ยมอยางกวางขวางมีนักทองเที่ยวที่ต องการสัมผัสชีวิต
ของเมืองริมนํ้ าทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวมันไก
 Grand Pacific Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย
Super tree (รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)
ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

วันที่ 2


กิจกรรม

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด - โชว
Wonder Full Light
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสู “Universal Studio of Singapore” มีทั้งหมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เลนกี่รอบ
กี่ไดต ามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบมี
รีสอรทหองพัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้ง
อยูที่โรงแรม Crockford Tower พบกับเครื่องเลนใหม ลาสุด
Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคู
ที่สูงที่สุดในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิ โอน า Madagascar A Crate
Adventure เป็ นการนั่ งเรือผจญภัยชมสัต วต างๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar Revenge of The
Mummy ขุดหาสมบัต ิของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่ Water World
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัต วโลกลานปี Hollywood Boulevard
สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง มีอาหารใหเลือก
้

มากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ทั้งในสวนของยูนิเวอรแซลและในสวนของ Festive Walk, New York Town,
Food Court Center
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นทานสามารถเขาเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรที่ใชการลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนั กทอง
เที่ยวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย
อิสระกับเกมสต าง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรต และหามมีอายุต ํ่ากวา 21 ปี การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส
ชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)
อิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทาน
สามารถเดินเลนใน Festival Walk ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง
Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑสัต วนํ้าเปิ ดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไมรวมคา
เขา 38 SGD)***จัดอันดับใหเป็ นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตถ ูกออกแบบใหเป็ นอุโมงคใตนํ้าสามารถบรรจุนํ้า
เค็มไดกวา 45 ลานลิต ร รวมสัต วทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัต วนํ้ากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก
** ในกรณีที่ทานสละสิทธิไ์ มเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ไดเวลาอัน
สมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนั ดหมาย**
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
อิสระทานที่ “มารีนาเบยแซนส” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง
โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Parkตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็ น
สถาปั ต ยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนด สกาย พารค นี้ ถ ือวาเป็ นสวนลอยฟ าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ าที่มีความสูง 200 ม.
นํ าทานชมโชว “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและนํ้ าพุที่นี่มีช่ อ
ื วา Wonder Full – Light &
Water Spectacular โดยโชวนี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นั บวาเป็ นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตเลยทีเดียว เพราะเคาใชเวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว
จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน า Marina Bay Sands เป็ นลานที่นั่งหันหน าออกทางอาว
*** หมายเหตุ เนื่ องจากโชว Spectra Light & Water Show ระงับการแสดงแบบไมมีกําหนด ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ
จึงใหทานถายรูปสถานที่ทองเที่ยว และชอปปิ้ งไดต ามปกติ ***
พักที่ Grand Pacific Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร
เป็ นสวนสนุกยูนิเวอรแซลสาขาประเทศสิงคโปร ภายในมีเครื่องเลนทั้งหมด 24 ชนิ ด โดย
เป็ นเครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน 18 ชนิ ด พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารคที่
รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิ เมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิรคส แอนิ เมชั่น
คือมาดากัสการ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek)



คํ่า

มารีนา เบย แซนด
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
 Grand Pacific Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

*** หมายเหตุ เนื่ องจากโชว Spectra Light & Water Show ระงับการแสดงแบบไมมีกําหนด ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ
จึงใหทานถายรูปสถานที่ทองเที่ยว และชอปปิ้ งไดต ามปกติ ***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
Optional Tour S.E.A. Aquarium ไมรวมคาใชจาย
** ในกรณีที่ทานสละสิทธิไ์ มเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
มารีนาเบยแซนส (ไมรวมคาขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท)

วันที่ 3



กิจกรรม

รัฐสภาเกา - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - นํ้าพุแหง
ความมั่งคั่ง - ไชนาทาวน - วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกว
สิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนนออรชารด - Jewel Changi - ทา
อากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม เมืองสิงคโปร และรับฟั งบรรยายประวัต ิศาสตรจากไกดทองถิ่นซึ่งลอมรอบดวย ทําเนี ยบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลา
วาการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร
นํ าทานผานชม “อาคารรัฐสภาเกา” (Old Parliament House) ซึ่งในอดีต เป็ นที่ต ั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปั จจุบันเป็ น
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นํ าทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปั้ น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้ หันหน าออกทางอาวมารินา มีทัศนี ยภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน
ดวยสถาปั ต ยกรรมคลายหนามทุเรียน
นํ าทานแวะชม “นํ้ าพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of Wealth” แหงเมืองสิงคโปรต ั้งอยูทามกลางหมูต ึกซันเทคซิต ี้ ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูต ึกซันเทคสรางขึ้นโดยนั กธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนั บเป็ นโครงการพาณิชยขนาด
ใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานนํ้ าพุ และไดสัมผัสนํ้ าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี
นํ าทานเดินทางสู “ยานไชน าทาวน ” เป็ นหนึ่ งในยานยอดนิ ยมของนั กทองเที่ยวทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติ เป็ นยาน
ขนาดใหญใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปดวยรานคาเล็กๆตางๆ ที่มีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให
บรรยากาศเหมือนกับอยูที่เมืองจีนในยุคเจาพอเซี่ยงไฮ
นํ าทานเดินทาง “วัดเจาแมกวนอิม” เป็ นวัดเกาแกของศาสนาพุทธที่มีช่ อ
ื เสียงของสิงคโปรเชื้อสายจีน วัดนี้ สรางมากวา 100
ปี และ มีช่ อ
ื เสียงโดงดังมากในเรื่องของความศักดิส
์ ิทธิ ์ มีความเชื่อวาใครที่มาขอพรกับเจาแมกวนอิมในวัดแหงนี้ แลว จะสมความ
ปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผูคนจึงพากันมากราบไหวขอพรกันอยางหนาแน น
จากนั ้นนํ าทานชม “วัดพระเขี้ยวแกว” (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว
ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้ สราง สถาปั ต ยกรรมสมัยราชวงศถ ัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจาย
ในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร ชั้นลางเป็ นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑและ
หองหนั งสือ ชั้น 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)
นํ าทานถายรูปชิคๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรือมีช่ อ
ื เรียกแบบทองถิ่นวา ตรอกฮัจญี เป็ นถนนชอปปิ้ งสายเล็กๆ ที่เต็มไปดวย
สินคาแฟชั่นจากรานคาและแหลงรวมของวัยรุนชาวสิงคโปร ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนี้ เป็ นเพราะชื่อเสียงโดงดังจาก
่

้

่

่

ภาพเพนสีสดใสของบรรดารานคาตางๆ ที่สรางในแบบตึกแถวสไตลโคโลเนี ยล 2 ชั้น นั กทองเที่ยวนิ ยมมาเดินเที่ยวถายภาพแนว
อารต ศิลป ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตั้งแตเชา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ “ถนนออรชารด” ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนํ าและสินคาหลากหลาย อาทิ เชน
เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตากาชิยามา, ออรชารดชอปปิ้ งเซ็นเตอรเป็ นตน ใหทานชอปปิ้ งสินคามากมาย
จากทั่วโลก ไมวาจะเป็ นเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนํ าตาง ๆ เครื่องใชไฟฟ า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ
มากมาย
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสูสนามบิน
นํ าทานเช็คอินที่เที่ยวใหมลาสุดตั้งอยูภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport” ไฮไลทของอาคารแหงนี้ คือ นํ้ าตก
ในรมที่สูงถึง 40 เมตร ถือเป็ นนํ้ าตกในรมที่สูงที่สุดในโลก The Rain Vortex อันสงางาม ตั้งอยูใจกลางอาคาร มีพื้นที่
ครอบคลุมกวา 135,700 ตารางเมตร พัฒนาขึ้นจากพื้นที่จอดรถกลางแจงของอาคารผูโดยสาร 1 กลายเป็ นอาคารโดมแกว ขนาด
10 ชั้น และ Canopy Park ป าขนาดยอมๆ
คํ่า
18.45 น. นํ าทานออกเดินทางจาก สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่
SQ978 (สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.15 น. นํ าคณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อาคารรัฐสภาเกา
ในอดีต ที่นี่เป็ นที่ต ั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้ นชาง
สําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในปี 1871 เพื่อสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

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

โรงละครเอสพลานาด
เป็ นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิ ยมที่สุดในโลกแหงหนึ่ งของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพื่อใหเป็ นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีต และปั จจุบัน

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

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

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

ฮาจิเลน
ฮาจิเลน เป็ นถนนเล็ก ๆ แหงนึ งในสิงคโปร ซึ่งเต็มไปดวยช็อปรานคา รานอาหาร ที่มีรวด
ลายสีสันมากมาย มีมุมตาง ๆ ใหทานไดถ ายรูป รานแตละรานก็จะออกแบบตกแตงกัน
อยางเต็มทื่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอาคารบานเรือที่จะมีรูปทรงคลาย ๆ ปี นัง สไตล
ชิโนโปตุกรีส นั กทองเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวนี้ กัน ถือวา
เป็ นจุดไฮไลทของสิงคโปร



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

Jewel Changi
เป็ นการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวแบบผสมผสานที่ทาอากาศยานชางกี บนพื้นที่กวา
135,700 ตารางเมตร เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่นี่เกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่นี่
เป็ นทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปิ้ ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปปิ้ งนั บรอยกวาราน



คํ่า

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

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



หมายเหตุ

วัดพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)
สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ***
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ
ตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลน และออลนิ ปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ต สตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,500 ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/ทริป
หัวหน าทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
อัต ราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้นกรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ***
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถ ึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกน อยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ าไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดิน
ทางได
7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเป็ นกรณีไป
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

