
#15396 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ เมอร
ไลออน วัดพระเข้ียวแกว บิน SQ
ทัวรสิงคโปร การเดนบายเดอะเบย ลองเรือบัมโบท มารีนาเบยแซนส อาคาร
รัฐสภาเกา นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง ไชนาทาวน วัดเจาแมกวนอิม ถนนฮาจิเลน ถนน
ออรชารด Jewel Changi Airport



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สวนการเดนบายเดอะเบย - ลองเรือ
BUMBOAT   

Grand
Pacific
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light   

Grand
Pacific
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 อาคารรัฐสภาเกา - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - ยานไชนาทาวน
- วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนนออรชารด - Jewel Changi -
ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - สวนการเด
นบายเดอะเบย - ลองเรือ BUMBOAT

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. นําคณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน ประตู 5 เคานเตอร K
โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.45 น. นําทานออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดย สายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ973 (สายการบิน
สิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

13.15 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ

นําทุกทานเดินทางสู แหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร “การเดนบายเดอะเบย” (GARDEN BY THE BAY)
ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปรใหทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุและเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอ
เน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปรนอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ
Super tree (รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)

จากนั้นทานสามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือน
หลักๆ ซ่ึงแบงโดยอุณหภูมิท่ีตนไมตองการ ดังน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้น
เย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728
บาท)

นําทาน ลองเรือ “Bumboat” (รวมคาลองเรือแลว) ชมทัศนียภาพสองฝ่ังแมน้ํา และสิ่งปลุกสรางท่ีเป็นสัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปรมากมาย เมอไลออนพนน้ํา มารีนา เบย แซนดส รูปป่ัน Raffle Landing Site อันเป็นจุดท่ี SirThomas
Stamford Raffles ขึ้นมาเหยียบพ้ืนดินสิงคโปรเป็นครั้งแรกกอนจะเปล่ียนจากเกาะธรรมดาใหกลายเป็นทาเท่ียบเรือปลอดภาษี
ซ่ึงกลายเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของประเทศ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รานขาวมันไก)

พักท่ี Grand Pacific Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด - โชว
Wonder Full Light

สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาใหเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

Super tree (รวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree)

ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท

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

สวนการเดนบายเดอะเบย

ลองเรือ BUMBOAT

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวมันไก

 Grand Pacific Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

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

Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคู
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา Madagascar A Crate
Adventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar Revenge of The
Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่ Water World

Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานปี Hollywood Boulevard
สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง มีอาหารใหเลือก

้



มากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ท้ังในสวนของยูนิเวอรแซลและในสวนของ Festive Walk, New York Town,
Food Court Center

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นทานสามารถเขาเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปรท่ีใชการลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักทอง
เท่ียวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย

อิสระกับเกมสตาง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
ทานท่ีจะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุตํ่ากวา 21 ปี การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส
ชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)

อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมท้ังของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทาน
สามารถเดินเลนใน Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park (ไมรวมคา
เขา 38 SGD)***จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําสามารถบรรจุน้ํา
เค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ท่ัวโลก

** ในกรณีท่ีทานสละสิทธิไ์มเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินใดๆท้ังสิ้น ไดเวลาอัน
สมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย**

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

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 มีพ้ืนท่ี
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม.

นําทานชมโชว “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน้ําพุท่ีน่ีมีชื่อวา Wonder Full – Light &
Water Spectacular โดยโชวน้ีจะจัดแสดงท่ีบริเวณตึก Marina Bay Sands นับวาเป็นการแสดงแสง สี เสียงท่ีย่ิงใหญท่ีสุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเลยทีเดียว เพราะเคาใชเวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว
จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sands เป็นลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว

*** หมายเหตุ เน่ืองจากโชว Spectra Light & Water Show ระงับการแสดงแบบไมมีกําหนด ตั้งแตวันท่ี 8 กุมภาพันธ
จึงใหทานถายรูปสถานท่ีทองเท่ียว และชอปป้ิงไดตามปกติ ***

พักท่ี Grand Pacific Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

มารีนา เบย แซนด คํ่า

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รัฐสภาเกา - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - น้ําพุแหง
ความม่ังค่ัง - ไชนาทาวน - วัดเจาแมกวนอิม - วัดพระเขี้ยวแกว
สิงคโปร - ฮาจิเลน - ถนนออรชารด - Jewel Changi - ทา
อากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

*** หมายเหตุ เน่ืองจากโชว Spectra Light & Water Show ระงับการแสดงแบบไมมีกําหนด ตั้งแตวันท่ี 8 กุมภาพันธ
จึงใหทานถายรูปสถานท่ีทองเท่ียว และชอปป้ิงไดตามปกติ ***

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

Optional Tour S.E.A. Aquarium ไมรวมคาใชจาย

** ในกรณีท่ีทานสละสิทธิไ์มเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินใดๆท้ังสิ้น

มารีนาเบยแซนส (ไมรวมคาขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท)

โชว Wonder Full Light

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Grand Pacific Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เมืองสิงคโปร และรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่นซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลา
วาการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร

นําทานผานชม “อาคารรัฐสภาเกา” (Old Parliament House) ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็น
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ัน
ครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยมีฉากดานหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน
ดวยสถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน

นําทานแวะชม “น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of Wealth” แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทคสรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชยขนาด
ใหญท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี

นําทานเดินทางสู “ยานไชนาทาวน” เป็นหน่ึงในยานยอดนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวสิงคโปรและชาวตางชาติ เป็นยาน
ขนาดใหญใจกลางเมือง ท่ีคึกคักและเต็มไปดวยรานคาเล็กๆตางๆ ท่ีมีขายท้ังอาหาร ขนม คาเฟ ของฝากและของท่ีระลึก ท่ีให
บรรยากาศเหมือนกับอยูท่ีเมืองจีนในยุคเจาพอเซ่ียงไฮ

นําทานเดินทาง “วัดเจาแมกวนอิม” เป็นวัดเกาแกของศาสนาพุทธท่ีมีชื่อเสียงของสิงคโปรเชื้อสายจีน วัดน้ีสรางมากวา 100
ปี และ มีชื่อเสียงโดงดังมากในเรื่องของความศักดิส์ิทธิ ์มีความเชื่อวาใครท่ีมาขอพรกับเจาแมกวนอิมในวัดแหงน้ีแลว จะสมความ
ปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผูคนจึงพากันมากราบไหวขอพรกันอยางหนาแนน

จากนั้นนําทานชม “วัดพระเขี้ยวแกว” (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว
ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 คาใชจาย
ในการกอสรางท้ังหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑและ
หองหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)

นําทานถายรูปชิคๆ ท่ี “ถนนฮาจิเลน” หรือมีชื่อเรียกแบบทองถิ่นวา ตรอกฮัจญี เป็นถนนชอปป้ิงสายเล็กๆ ท่ีเต็มไปดวย
สินคาแฟชั่นจากรานคาและแหลงรวมของวัยรุนชาวสิงคโปร ความพิเศษของถนน Haji Lane สายน้ีเป็นเพราะชื่อเสียงโดงดังจาก

่ ้ ่ ่



ภาพเพนสีสดใสของบรรดารานคาตางๆ ท่ีสรางในแบบตึกแถวสไตลโคโลเนียล 2 ชั้น นักทองเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวถายภาพแนว
อารต ศิลป ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตั้งแตเชา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมลาสุดตั้งอยูภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport” ไฮไลทของอาคารแหงน้ีคือ น้ําตก
ในรมท่ีสูงถึง 40 เมตร ถือเป็นน้ําตกในรมท่ีสูงท่ีสุดในโลก The Rain Vortex อันสงางาม ตั้งอยูใจกลางอาคาร มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมกวา 135,700 ตารางเมตร พัฒนาขึ้นจากพ้ืนท่ีจอดรถกลางแจงของอาคารผูโดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแกว ขนาด
10 ชั้น และ Canopy Park ปาขนาดยอมๆ

ค่ํา

18.45 น. นําทานออกเดินทางจาก สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินท่ี
SQ978 (สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

20.15 น. นําคณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อาคารรัฐสภาเกา

เมอรไลออน

โรงละครเอสพลานาด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในโลกแหงหน่ึงของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพ่ือใหเป็นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน



นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

ยานไชนาทาวน

วัดเจาแมกวนอิม

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

ฮาจิเลน

น้ําพุน้ีอยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง
เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน
เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและ
สัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา

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

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

ฮาจิเลน เป็นถนนเล็ก ๆ แหงนึงในสิงคโปร ซ่ึงเต็มไปดวยช็อปรานคา รานอาหาร ท่ีมีรวด
ลายสีสันมากมาย มีมุมตาง ๆ ใหทานไดถายรูป รานแตละรานก็จะออกแบบตกแตงกัน
อยางเต็มท่ืท้ังภายในและภายนอก รวมถึงอาคารบานเรือท่ีจะมีรูปทรงคลาย ๆ ปีนัง สไตล
ชิโนโปตุกรีส นักทองเท่ียวท้ังชาวสิงคโปร และชาวไทยก็จะมาถายภาพแถวน้ีกัน ถือวา
เป็นจุดไฮไลทของสิงคโปร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนออรชารด บาย

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



 หมายเหตุ วัดพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)

สายการบินสิงคโปร แอรไลน มีบริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

Jewel Changi
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา
135,700 ตารางเมตร เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ี
เป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

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
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ

คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

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

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
 

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 คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
- 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, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 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
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)



หมายเหตุ
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,500 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทาน/ทริป

หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้นกรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


