


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินชางกี	-	ซันเท็กซิตี้	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-
สวนการเดนบายเดอะเบย	-	มารีนา	เบย	แซนด	-	ยาน	Clarke	Quay	-	เรือ
BUMBOAT

พักที่	PARK
AVENUE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร

พักที่	PARK
AVENUE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 สวนนกจูรง	-	การแสดงของนกเหยี่ยว	-	MonoRail	-	เกาะเซ็นโตซา	-	เม
อรไลออน	-	Wings	of	Time	Show

พักที่	PARK
AVENUE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	ลิตเติ้ลอินเดีย	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	ไช
นาทาวน	-	ถนนออรชารด	-	สนามบินชางกี	-	สนามบินดอนเมือง

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿24,900 ฿7,000



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย	ประตู	2	เคานเตอร

แอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
07.05	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศสิงคโปร	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD359
10.25	น.	ถึง	สนามบินซางฮี	ประเทศสิงคโปร	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	นําทาน

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	Suntec	City	ชมกลุมอาคารบานเรือนที่สรางขึน้ตามศาสตรฮวงจุย
สัมผัส	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	“Fountain	of	Wealth”	น้ําพุที่สูงที่สุดในโลก	ลอมไปดวยตึกสูง	5	ตึก	วากันวา

สัมผัสแลวจะพบกับโชคลาภ
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	การเดนบายเดอะเบย

“GARDEN	BY	THE	BAY”	ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	และชื่นชมความงามของตนไม
นานาพันธุและเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบงเป็นสองเรือนหลักๆ	ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่ตนไมตองการ
ดังน้ี
Flower	Dome	(ชีวภาพแบบแหงเย็น)	และ	Cloud	Forest	(ชีวภาพแบบชื้นเย็น)	และยังมีสวนธีมตาง	ๆ	ให
เดินชม	(รวมคาเขาชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest	28	เหรียญ	ประมาณ	728บาท)
นําทานเยี่ยมชม	“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ประกอบไปดวยหองพักและหองสูท

กวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของโรงแรม	(ไมรวมคาขึ้น
23เหรียญ	ประมาณ	600	บาท)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนด	สกาย	พารคน้ี
ถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัดเป็นสวนลอยฟาที่มี
ความสูง	200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับอีก	650	ตน	มีราน
อาหารที่หรูหรา	รวมถึง	The	Sky	on	57

และยังมี	“มารีนาเบยแซนด	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวา
เป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูป
แบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบล็คแจค	บาคารา
และไฮโลและตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย	สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย	อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,	Hermes,	Prada,	Burberry,
Cartier

จากน้ันเขาสู	ทาเรือคลารกคีย	“Clarke	Quay”	สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร
นําทาน	ลองเรือบัม๊โบท	“Bumboat”	(รวมคาลองเรือแลว)	ชมทัศนียภาพของแมน้ําสิงคโปรและวิถีชีวิต

ความเป็นอยูตลอดสองฝ่ังแมน้ําใจกลางสิงคโปร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตึก	5	หลัง	ที่ออกแบบตามหลัก	"ฮวงจุย"	ประหน่ึง	อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย	มี
"น้ําพุแหงความมั่งคั่ง"	หรือ	Fountain	of	Wealthน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	อยูตรง
กลางอุงมือพอดี	แทนที่จะพุงขึน้เหมือนกับน้ําที่อื่นๆ	แตกลับไหลลงในความ
เชื่อที่วาเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือน่ันเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิต
คนที่สัมผัสโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ



อัตราคาบริการ
-	รวมคาเขาชม	Flower	Dome	และ	Cloud	Forest	28	เหรียญ	ประมาณ	728	บาท
-	ไมรวมคาขึน้	The	Sands	Sky	Park	23	เหรียญ	ประมาณ	600	บาท
-	รวมคาลองเรือบัม๊โบทแลว
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร	ทานทีจ่ะเขาสถานคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุ

ตํ่ากวา	21	ปี	การแตงกายสุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสัน้	สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	และหามสวม
รองเทาแตะ

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

เรือทองแบน	ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามา
ในตัวเมืองชั้นใน	ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของประเทศสิงคโปร	แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทอง
เที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิตของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	Universal	Studio	of	Singapore	มีทั้งหมด	7	โซน	เปิดบริการ	09:00	–	18:00	น.	(เลน

กีร่อบกีไ่ดตามใจชอบ)	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปรในพื้นที่	49	เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา	รายลอมดวยความ
เขียวชอุมของทะเลสาบ	มีรีสอรทหองพัก	1,800	หอง	จากโรงแรมระดับหรู	6	ดาว	ที่หลากหลายรูปแบบมีทั้งยังมี
คาสิโนเปิดบริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งอยูที่โรงแรม	Crockford	Tower
1)	พบกับเครื่องเลนใหม	ลาสุด	Transformers	The	Ride	:	The	Ultimate	3D	Battle	และ	Battlestar	Galactica
เครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก
2)	Far	Far	Away	Castle	ปราสาทแหงวีรบุรุษเชร็คและเจาหญิงฟิโอนา
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	ทานจะ
ตื่นเตนประทับใจไมรูลืม
6)	Jurassic	Park	Rapids	Adventure	ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร,	เหลาสัตวโลกลานปี
7)	Hollywood	Boulevard	สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย	ฮอลลีวูด	วอลออฟเฟรม	ศูนยรวมแหงความ	บันเทิง
ของจักรวาลอยางแทจริง
อิสระอาหารกลางวันเพื่อใหทานไดสนุกอยางเต็มที่
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา	56	ราน	หลากหลายสไตล	ทั้งในสวนของยูนิเวอรแซลและในสวนของ	Festive

Walk,	New	York	Town,	Food	Court	Center	หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว	ขอเชิญทานเดินเลน
ใน	Festival	Walk	เปิดตลอด	24	ชั่วโมง	สนุกกับการชอปป้ิงสินคามากมาย	เชน	ตัวการตูน	ของฝากที่ระลึก

ชวงคํ่า



อิสระอาหารกลางวันเพื่อใหทานไดสนุกอยางเต็มที่

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนนกจูรง	(Jurong	Bird	Park	(รวมคาเขา))	เป็นสวนสัตวในแบบสวนนกขนาดใหญ	ตั้ง

อยูในพื้นที่รวม	126	ไร	(202,000	ตารางเมตร)	และมีนกกวา	5,000	ชนิด	จากภูมิภาคตาง	ๆ	เชน	เอเชียอาคเนย
แอฟริกา	ออสเตรเลีย	และอเมริกาใต	ชมนกเพนกวินที่เลนสนุกสนานในสิ่งแวดลอมเหมือนขั้วโลกเหนือ
จากน้ันชม	การแสดงของนกเหยีย่ว	(Fuji	World	of	Hawks	show)	และชมการแสดงของนกแสนรู

มากมาย	หลังจากน้ันนําทานน่ังรถราง	Monorail	รอบๆ	สวนนกและถายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานขามสู	เกาะเซ็นโตซา	ใหทานไดชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซา
พรอมเก็บรูปภาพคูอันสวยงามเป็นที่ระลึกกับ	เมอรไลออนทาวนเวอร
นําทานชม	โรงภาพยนตร	4	มิติ	เสนหใหมในเกาะเซ็นโตซา	ทานจะรูสึกเหมือนเป็นดาราดวยเทคนิคการ

ฉายภาพยนตรแบบ	3	มิติ	สเปเชียลเอฟเฟ็ค	4	มิติ	ทําใหคุณตองคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหนาผาราวกับ
คุณอยูในเหตุการณบนแผนฟิลม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
หลังอาหารใหทานนําทานชม	โชว	“Wings	of	Time’’	อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสงเลเซอร	ประกอบตัวการตูน

Multimedia	Effects	ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญตระการตาที่น่ี
ตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและพรอมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความชวย
เหลือที่จะทําใหประทับใจไปตราบนานเทานาน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นสวนนกที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ซึ่งสวนนก	Jurong	แหงน้ีมี
นกใหชมมากถึง	9,000	ตัว	จาก	600	สายพันธ	บนพื้นที่	ที่ไดจําลองมาให
เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุด

ชมการแสดงของนกเหยี่ยว	(Fuji	World	of	Hawks	show)	และชมการแสดง
ของนกแสนรูมากมาย	และมีนกกวา	5,000	ชนิด	จากภูมิภาคตาง	ๆ	เชน	เอเชีย
อาคเนย	แอฟริกา	ออสเตรเลีย	และอเมริกาใต	ชมนกเพนกวินที่เลนสนุกสนาน
ในสิ่งแวดลอมเหมือนขั้วโลกเหนือ

Mono	Rail	หรือรถไฟฟารางเดี่ยวสีเหลืองสดใส	เขาสูหุบเขาศิลปะแหงเมืองโป
ชอน	POCHEON	ART	VALLEY	เป็นระบบขนสงทางรางชนิดหน่ึง	ตางจาก
ระบบเดิมแทนที่จะมีราวเหล็กสองราวประกอบเป็นราง	กลับมีลักษณะเป็นราว
เหล็กเสนเดียวใหรถวิ่งผาน	คําวาโมโนเรลมีมาตั้งแต	โดยออยเกน	ลังเกน
(Eugen	Langen)	วิศวกรชาวเยอรมัน	โดยสมาสคําวา	mono-เดี่ยว	และ	rail-
ราวเหล็กสําหรับประกอบรางรถไฟ	เขาดวยกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน

เกาะที่ถูกขนานนามวา	เป็นเกาะแหงอภิมหาความบันเทิง	เกาะหรรษา	ที่
เหมาะสําหรับการพักผอนที่สุด	เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ	ศูนย
วัฒนธรรม	สวนสนุกระดับโลก	ฯลฯ	มาเที่ยวที่เกาะแหงน้ี	มีกิจกรรมใหทําได
ตลอดทั้งวัน	ดวยชื่อเสียงอันโดงดังไปทั่วโลก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

ชมโชว	Wings	of	Time’’	อนิเมชั่นโชวมานน้ําแสงเลเซอร	ประกอบตัวการตูน
Multimedia	Effects	ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการที่สวยสด
งดงามและยิ่งใหญตระการตาที่น่ีตัวการตูนทุกตัวมีชิวิตและพรอมจะพาคุณ
โบยบินไปในดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความชวยเหลือที่จะ
ทําใหประทับใจไปตราบนานเทานาน

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	PARK	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมอรไลออนพารค	(Merlion	Park)	ชมเมอรไลออนหรือสิงโตเงือก	สัญลักษณของประเทศ

สิงคโปร
ผานชม	โรงละครเอสพลานาด	ที่มีลักษณะการกอสรางเหมือนทุเรียนขนาดยักษ	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นสถานที่

จัดงานขนาดใหญ	ๆ	มากมายและตึกระฟาอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยางมาก
ของสิงคโปร
นําทานผานชม	ยานลิตเติ้ลอินเดีย	ศูนยกลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปรถนนที่เต็มไปดวยกลิ่นเครื่อง

เทศสายน้ีมีเครื่องเพชรพลอยสไตลอินเดีย	มาลัยดอกมะลิและผาไหมสาหรีเป็นจํานวนมาก	เริ่มตั้งแตเท็กกา
เซ็นเตอร	(Tekka	Centre)	และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด	(Little	India	Arcade)	ที่กวางใหญ	ไปจนถึงรานคาขนาดเล็ก
นําทานสู	ยานไชนาทาวน	เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในประเทศสิงคโปร	และใหทานไดสักการะ

เจาแมกวนอิมศักดิส์ิทธิท์ี่คนสิงคโปรนับถืออยางมากและใหทานไดเลือกซื้อขนมตางๆและเครื่องยาจีนที่มี
มากมายจากหลากหลายรานคา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่	ถนนออรชารด	ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคาหลากหลาย

อาทิ	เชน	เซ็นเตอรพ็อยท,	โรบินสัน,	ลักกี้พลาซา,	อิเซตัน,	ตากาชิยามา,	ออรชารดชอปป้ิงเซ็นเตอรเป็นตน	ให
ทานชอปป้ิงสินคามากมายจากทั่วโลก	ไมวาจะเป็นเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆ	เครื่องใชไฟฟา	ขนมขบเคี้ยว
ของฝาก	ของที่ระลึก	ของเลนเด็กตาง	ๆ	มากมาย	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
20.40	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินแอรเอเชีย

เทีย่วบินที	่FD350
22.00	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน



เป็นหางสรรพสินคา	ที่จําหนายเฉพาะสินคาสําหรับชาวอินเดีย

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	สําหรับผูมีครรภ	ตองแจงลวงหนา	พรอมใบรับรองจากแพทย	(ภาษาอังกฤษ)	กอนการเดินทาง
2.	ลูกคา	ตองเตรียมพาสปอรตมา	ณ	วันเดินทางทุกครั้ง	กรณีทานถือพาสปอรตเดินทางเอง
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน,	การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล	หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง

5.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	คณะผูเดินทางจํานวน	15	ทาน	ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวร

ไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน

ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	น้ําหนักกระเปาเดินทางที่สามารถโหลดไดทานละ	1	ใบ	(น้ําหนัก	20	กิโลกรัม)

8.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

9.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]



-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6
หนา

ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	ทานละ	19,400.-
ไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	รวมทัง้หมด	800	บาท/ทานทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับ

ใจ
**แจกน้ําดื่ม	วันละ	1	ขวด**
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
***	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิ

ฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	***

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนดซึ่งทางบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ	ออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหอง

คู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในสิงคโปรที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และ

ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให



ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(15ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

7.	กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวน
ของทางเมืองนอก	เชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทาน
เป็นกรณีไป

8.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล
ใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


