


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	สวน
การเดนบายเดอะเบย	-	เรือ	BUMBOAT	-	ยาน	Clarke	Quay	-	มารี
นา	เบย	แซนด	-	Wonder	Full	Light

พักที่	Quality	Hotel
/	Parc	Sovereign
Albert	/	Marrison
หรือเทียบเทา	3
ดาว

2 วัดเจาแมกวนอิม	-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร

พักที่	Quality	Hotel
/	Parc	Sovereign
Albert	/	Marrison
หรือเทียบเทา	3
ดาว

3 รัฐสภาเกา	-	เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	ถนนลิซาเบธ
วอลค	-	ดิวตี้ฟรี	สิงคโปร	-	ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกว	-	สนามบิน
ชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,500

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,500

5	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

6	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

13	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,500

19	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

20	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿14,500 ฿14,500 ฿14,500 ฿4,500

26	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

27	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500



ชวงเชา
06.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	7	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้4	เคานเตอร	L

ประตู6โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
08.40	น.	เหินฟ าสู	สิงคโปร	โดยสายการบิน	Tiger	Air	เทีย่วบินที	่TR609
12.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินชางกี	ประเทศสิงคโปร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทาง

เขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆ	ทานตองทึ่ง
(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ชวงบาย
นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค

ซิตี้	ซันเทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทค	สรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่ง
นับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY	อิสระใหทานไดชมการจัดสวน

ที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ
Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ	โดยรอบ	(ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28
SGD	(700	บาท)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย

อาหารทองถิน่	รานน้ีเริม่ตนตํานานความอรอยในปี	1966	กอตัง้โดย	Mr.	Yeo	Eng	Song	จนถึงทุกวันน้ี
ก็	40	กวาปี
นําทาน	ลองเรือ	BUMBOAT(รวมคาบัตรแลว)	ชมแสงสีเมืองสิงคโปรยามคํ่าคืนยาน	Clarke	Quay	ตั้งอยู

บริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี	ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแก	ทุกวันน้ี	“คลารก
คีย”	ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดังสินคาถูกปรับเป็นราน
อาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
จากนัน้อิสระทานที	่“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา	เบย	แซนดส	ประกอบไป

ดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตัง้อยูชัน้ที	่57	ของ
โรงแรม	(ไมรวมคาขึ้นลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท)
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนัน

หยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบลคแจค	บาคารา	และไฮโลว	และตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยัง
มีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย	สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย
อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,	Herms,	Prada,	Burberry,	Cartier
20.00	น.	ชมการแสดงโชวแสง	สี	เสียงและน้ํา	ทีใ่หญทีสุ่ดใน	South	East	Asia	กับการแสดงทีมี่ชื่อ

วา	Wonder	Full	Light	การแสดงน้ี	จัดขึ้นทีล่าน	Promenade	หนา	Marina	Bay	Sands	เป็นลานทีน่ัง่หัน
หนาออกทางอาว	Marina
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Quality	Hotel	/	Parc	Sovereign	Albert	/	Marrison	หรือเทียบเทา	3	ดาว

(บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF)



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

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)

เรือทองแบน	ที่แตเดิมเอาไวขนถายสินคาจากสําเภาใหญนอกปากอาวเขามา
ในตัวเมืองชั้นใน	ทุกวันน้ีถูกดัดแปลงกลายเป็นเรือทองเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของประเทศสิงคโปร	แถมไดรับความนิยมอยางกวางขวางมีนักทอง
เที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิตของเมืองริมน้ําทยอยมาใชบริการไมไดหยุดหยอน

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



ไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28	SGD	(700	บาท)
ลองเรือ	BUMBOAT	รวมคาบัตรแลว	/	The	Sands	Sky	Park	ไมรวมคาขึน้ลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท
บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย	อาหารทองถิ่น
	พักที่	Quality	Hotel	/	Parc	Sovereign	Albert	/	Marrison	หรือเทียบเทา	3	ดาว

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

การแสดงที่วาน้ีเป็นการแสดง	แสง	สี	เสียง	และ	น้ําพุมีชื่อวา	Wonder	Full	–
Light	&	Water	Spectacular	เป็นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก	Marina	Bay	Sands
ทําไดยิ่งใหญ	และ	ตระการตา	เป็นการแสดงแสง	สี	เสียงและน้ําที่ยิ่งใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	(South	East	Asia)	ใชเวลาในการออกแบบ
ไฟ	ระบบ	IT	เสียงเพลงประกอบ	เรื่องราว	เป็นเวลาถึง	3	ปีถึงจะเปิดใหไดชม
กัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	Kwan	Im	Thong	Hood	Cho	Templeวัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยาง

มาก	ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก	ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมน้ัน	มา
จากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง	วัดน้ีสรางขึน้กอนสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1884	โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร	เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม

จากน้ันรถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ	เกาะเซ็นโตซา	อาณาจักร
ความบันเทิงระดับโลก	UNIVERSAL	STUDIO	(รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว//ไมเขายูนิเวอรแซล	คืน
เงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ	1,200	บาท/เด็ก)
อิสระอาหารกลางวัน+คํ่า	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วสวนสนุก

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข	สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ	คุณและครอบครัวจะไดพบและ
สัมผัสกับประสบการณใหม	ที่โลกยังตองตะลึง	เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ!!	ที่แรกและที่เดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	กับเครื่องเลน	24	ชนิดโดย18ชนิด	เป็นเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง
เพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเป็น	7	โซน	ไดแก
โซนอียิปตโบราณ	พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง	มาทําใหคุณขนลุกซู!	โดยไมรูตัว
โซนเดอะ	ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงลํ้าเขาเขตหวง
หาม	ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที	
โซนมาดากัสการ	สนุกแบบชิว	ชิว	ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ	4	นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูน
เรื่องมาดากัสการ
โซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา	และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหง
การสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค	
โซนฮอลลีวูด	พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทอง
ถนนแหงน้ี	
โซนฟาร	ฟาร	อเวย	ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท	ฟาร	ฟาร	อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร	4มิติ	เรื่องเชร็ค	ซึ่งคุณ
ไมเคยไดสัมผัสมากอน	



UNIVERSAL	STUDIO	รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว//ไมเขายูนิเวอรแซล	คืนเงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ
1,200	บาท/เด็ก
อิสระอาหารกลางวัน+คํ่า
สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/	ทาน
บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF

เฟสทีฟวอลค	ถนนสายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท	เวิลด	เซ็นโตซา	ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโน
แหงแรกของประเทศสิงคโปร	!!!

***สามารถเลือกซื้อ	Optional	TourS.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญทีสุ่ดใน
โลกกับ	Marine	Life	Park	(สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850
บาท	/	ทาน	)
จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ํา	สามารถบรรจุ

น้ําเค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ	รวบรวมสัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ตกแตงดวยซาก
ปรักหักพังของเรือ	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ	ทั่วโลก
18.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	คณะพรอมกัน	ณ	จุดนัดหมาย
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Quality	Hotel	/	Parc	Sovereign	Albert	/	Marrison	หรือเทียบเทา	3	ดาว

(บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

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

	พักที่	Quality	Hotel	/	Parc	Sovereign	Albert	/	Marrison	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทาน	ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น	ซึง่ลอมรอบดวย

ทําเนียบรัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบันเป็น

จุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก
ผานชม	“Elephant	Statue”	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี

1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก



นําทาน	ถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก
ทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสเพลนาท”	ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน
ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย

อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ของฝากมากมาย	ฯลฯ
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวนชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สรางขึน้เพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรม	สมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ	1500
ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี	ชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม	พรอม

เดินเลนชอปป้ิง	ซื้อของทีร่ะลึกตามอัธยาศัยประมาณ	1	ช.ม.
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานอิสระช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนม	รถโคชนําทานชอปป้ิงยานถนนออรชารด
14.30	น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

ชวงคํ่า
18.00	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	Tiger	Air	เทีย่วบินที	่TR616
19.25	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

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



พระเขี้ยวแกว	หามถายภาพ

ถนนลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคู
กับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	มีอายุกวา	30	ปี	มีหัวเป็น
สิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่นหันหนาออกทางอาวมารินา	ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	(The	Merlion	เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหวาง
ความจริงและตํานาน	สวนหัวเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบเมือง	สิงหปุ
ระ	ซึ่งก็คือ	สิงคโปรในปัจจุบัน	สวนลําตัวเป็นปลาน้ันเป็นการแสดงถึงการเริม
ตนของประเทศสิงคโปร	ที่เต็มไปดวยหมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง)
ใกลๆกันทานจะเห็นโรงละคร	เอสเพลนเนต	ที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการ
สรางที่เป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร	รูปรางคลายเปลือกทุเรียน	เชิญถายรูปไว
เป็นที่ระลึก

ตลาดนัดติดแอร	ที่เปิดทุกวันอาทิตยตั้งแตเวลา	11.00	น.	ถึง	17.00	น.	ที่น่ีมี
สินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง
กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ของฝากมากมาย	ฯลฯ	ที่น่ีคุณสามารถตอราคา
ได	คุณสามารถที่จะซื้อบางอยางไดในราคาไมกี่ดอลลารเทาน้ัน

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

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



อิสระอาหารกลางวัน



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็น
แบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
3.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั

ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเทีย่วบาง

รายการ,	ไมทานอาหารบางม้ือ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตาง
ประเทศแบบเหมาขาด
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	5,000	บาท	***	เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุก
ประการ	***
พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง	15	วัน
ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน	24	ช.ม.	หลังจากทําการจอง	เน่ืองจากเป็นราคา

ตัว๋โปรโมชั่น	สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตัว๋เร็วกวาปกติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	2	คืนพักหองละ	2-3	ทาน
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาทิปไกด	+	คาทิปคนขับรถ	ธรรมเนียมประมาณ5	SGD/วัน/1ลูกทัวร	(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตาม
ความพึงพอใจ)
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%



หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง	ตองมีหนาวาง
อยางนอย	2	หนา
***	กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง***

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร	หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ	ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได	เน่ืองจากคา
บริการที่สิงคโปรเป็นแบบเหมาจาย
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา	หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป	(มี

หัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา

เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	500	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	1,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	3,300	บาท

ทางบริษทัมีตัว๋	Express	Universal	Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)จําหนาย	1,500	บาทตอทาน***
ราคาตัว๋	Express	หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษทัฯ	ไมสามารถคืนเงินได	หลังจากชําระเงินแลว
เน่ืองจากการซื้อบัตรเป็นการลอคราคาตัว๋กอนเดินทาง	บางครั้งหากผูใชบริการ	Express	มีจํานวนนอยราคาอาจ

เริ่มตน	40	SGD	หรือ	1,000	บาท	บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร	Express	ณ	วันเดินทางมาก	ราคาอาจสูงถึง	100
SGD++	หรือ	2,500	บาท

1.	ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี	คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตาง
ประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
2.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน


