


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินชางกี	-	เมืองสิงคโปร	-	รัฐสภาเกา	-	รูปป้ันชาง
สําริด	-	เมอรไลออน	-	ถนนอลิซาเบธวอลค	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	สวนการเด
นบายเดอะเบย	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	มารีนา	เบย	แซนด

Hotel	81
Hollywood
หรือเทียบ
เทา

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
Hotel	81
Hollywood
หรือเทียบ
เทา

3 ดิวตี้ฟรี	สิงคโปร	-	ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร	-	ลิตเติ้ลอินเดีย	-
ถนนออรชารด	-	สนามบินชางกี	-	สนามบินดอนเมือง -

16	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

19	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

23	ส.ค.	61	-	25	ส.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

26	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

6	ก.ย.	61	-	8	ก.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

9	ก.ย.	61	-	11	ก.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

20	ก.ย.	61	-	22	ก.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

23	ก.ย.	61	-	25	ก.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

27	ก.ย.	61	-	29	ก.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

30	ก.ย.	61	-	2	ต.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

1	ต.ค.	61	-	3	ต.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

2	ต.ค.	61	-	4	ต.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

3	ต.ค.	61	-	5	ต.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

29	ต.ค.	61	-	31	ต.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

30	ต.ค.	61	-	1	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

31	ต.ค.	61	-	2	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

1	พ.ย.	61	-	3	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

4	พ.ย.	61	-	6	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

8	พ.ย.	61	-	10	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900



11	พ.ย.	61	-	13	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

18	พ.ย.	61	-	20	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

22	พ.ย.	61	-	24	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

25	พ.ย.	61	-	27	พ.ย.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

29	พ.ย.	61	-	1	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

4	ธ.ค.	61	-	6	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

11	ธ.ค.	61	-	13	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

17	ธ.ค.	61	-	19	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

18	ธ.ค.	61	-	20	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

19	ธ.ค.	61	-	21	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900

24	ธ.ค.	61	-	26	ธ.ค.	61 ฿8,299 ฿8,299 ฿8,299 ฿2,900



เชา

05.00น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	ประตู	7	อาคารผูโดยสารขาออก	สายการบิน	Thai	Lion
Air	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40น.	เหินฟาสู	สิงคโปร	โดยสายการบิน	Thai	Lion	Air	เทีย่วบินที	่SL100
11.20น.	เดินทางถึง	สนามบินชางกี	ประเทศสิงคโปร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทาง

เขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆ	ทานตองทึ่ง
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

บาย

รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว
จากน้ันนําทานชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น	ซึ่งลอมรอบดวย	ทําเนียบ

รัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบันเป็น

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

1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก
นําทานถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก

ทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงาม	โดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสเพลนาท”	ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน
จากน้ันชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค

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

การจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ือง
แหงชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร	นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟา
เชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้
50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ	โดยรอบ	(ไมรวม
คาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)	และ	2Domes	28	SGD	(700	บาท)

นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	Kwan	Im	Thong	Hood	Cho	Temple	วัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยาง
มาก	ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก	ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมน้ัน	มา
จากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง	วัดน้ีสรางขึน้กอนสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1884	โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร	เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม	และใชเป็นศูนยกลางสําหรับพบปะ
พูดคุย	ประชุม	เรื่องราวตาง	ๆ	จนกระทั่งเกิดสงครามโลก	บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ	กัน	แต
ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ	จากระเบิดครั้งน้ัน
เลย	ทําใหหลายคนเชื่อวาเป็นเรื่องความศักดิส์ิทธิ	์หรือปาฏิหาริย

คํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย	อาหารทองถิ่น
รานน้ีเริ่มตนตํานานความอรอยในปี	1966	กอตั้งโดย	Mr.	Yeo	Eng	Song	จนถึงทุกวันน้ี	ก็	40	กวาปี
จากน้ันอิสระทานที่	“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปรมารีนา	เบย	แซนดส	ประกอบไป

ดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของ
โรงแรม	(ไมรวมคาขึน้ลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง
3	แซนดส	สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และ
จัดเป็นสวนลอยฟาที่มีความสูง200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี
“มารีนา	เบย	แซนดส	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม	จัดวาเป็นคาสิโนที่
เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ	โดยมีโตะ
พนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบลคแจค	บาคารา	และไฮโลว	และ
ตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย
จากน้ันเขาสูที่พัก	Hotel	81	Hollywood	หรือเทียบเทา	3	ดาว	*ไมมีอาหารเชาบริการที่	รร.	แตมีราน	COFFEE

SHOP	และ	FOOD	COURT	ในบริเวณ	รร.*

	รับประทานอาหารเชา

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	รานอาหาร	ขาวมันไกชื่อดังระดับ	5	ดาว

ประเทศสิงคโปร	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	สาธารณรัฐสิงคโปร	เป็นนครรัฐ
สมัยใหมและประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ตั้งอยู
นอกปลายทิศใตของคาบสมุทรมลายูและอยูเหนือเสนศูนยสูตร	137	กิโลเมตร
ดินแดนของประเทศประกอบดวยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	ซึ่งมัก
เรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ	และเกาะอูจง	(Pulau	Ujong)	ในภาษา
มลายู	และเกาะที่เล็กกวามากอีกกวา	60	เกาะ	ประเทศสิงคโปรแยกจาก
คาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนือ	และจากหมูเกาะเรียวของ
ประเทศอินโดนีเซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต	ประเทศมีลักษณะแบบ
เมืองอยางสูง	และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กนอย	ดินแดนของประเทศขยาย
อยางตอเน่ืองโดยการแปรสภาพที่ดิน

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



รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบให
ในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองค
เสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

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

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

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)

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน



เวลาทองถิ่นสิงคโปรเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง
ที่การเดนบายเดอะเบย	คาทัวรไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)	และ	2Domes	28

SGD	(700	บาท)

ที่มารีนา	เบย	แซนด	คาทัวรไมรวมคาขึน้ลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท

ในวันอิสระน้ี	หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจง	ณ	เวลาที่จองทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วันกอนการเดิน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย

	Hotel	81	Hollywood	หรือเทียบเทา

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

เชา

Free	&	Easy	(อิสระไมมีรถและไกดทองถิน่บริการ)
***	หัวหนาทัวรนําทานเดินทางโดยรถ	MRT	สูหาง	VIVO	CITY	(ไมรวมคาบัตร	MRT)	***	โดยลูกคาสามารถ

แยกทําโปรแกรมที่ตองการไดตามอัธยาศัยอาทิเชน
1.	ช็อปป้ิงที่หาง	VIVO	CITY	หางที่ใหญที่สุดในสิงคโปร
2.	น่ัง	EXPRESS	TRAIN	เขาไปที่	SENTOSA	>	เขาสวนสนุก	>	ชมคาสิโน	>	ถายรูปเกาะเซ็นโตซา	>	เดินเลน

ริมชายหาด	SILOSO	และ	PALAWAN	(ไมรวมคาบัตร)
3.	อิสระตามอัธยาศัย
OPTIONAL	!!!	หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจง	ณ	เวลาที่จองทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วันกอนการ

เดินทาง

คํ่า

จากน้ันเขาสูที่พัก	Hotel	81	Hollywood	หรือเทียบเทา	3	ดาว	**ไมมีอาหารเชาบริการที่	รร.แตมีราน	COFFEE
SHOP	และ	FOOD	COURT	ในบริเวณ	รร.**

	รับประทานอาหารเชา

ประเทศสิงคโปร	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	สาธารณรัฐสิงคโปร	เป็นนครรัฐ
สมัยใหมและประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	และ
เป็นศูนยกลางพาณิชยสําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญ
สุดเป็นอันดับสี่	เศรษฐกิจมีความหลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก	ประเทศ
สิงคโปร	มีที่เที่ยวมากมายมายอาทิ	เกาะเซ็นโตซา	ถนนออรชารด	ยานลิตเติ้ล
อินเดีย	วัดศรีมาริอัมมันต	ยานไชนาทาวน	สวนนกจูรง	Singapore	Flyer	ชิงชา
สวรรค	ที่ใหญที่สุดในโลก	ฯลฯ

	Hotel	81	Hollywood	หรือเทียบเทา



ทาง

เชา

นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)	ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย	อาทิ
น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ของฝากมากมาย	ฯลฯ
นําทานเดินทางสู	ยานไชนาทาวน	ชม	วัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สรางขึน้เพื่อเป็น

ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	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	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม	พรอมเดินเลนชอปป้ิง	ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ	1	ช.ม.

***(อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)***

บาย

นําทานเดินทางไปยัง	ยานลิตเติ้ลอินเดีย	สัมผัสบรรยากาศสีสันแหงวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก
ใครมายานน้ีอาจจะนึกวากําลังเที่ยวอยูในประเทศอินเดีย	ไมใชสิงคโปร	โดยมีอาคารบานเรือนตางๆในสไตลโค
โรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆใหดูสวยงามแปลกตาในสมัยกอนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ	ตั้งแต
เสื้อผา	ดอกไม	สนามแขงมา	ใหทานไดใชเวลาถายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ	30	นาที
รถโคชนําทาน	ชอปป้ิงยานถนนออรชารด	สินคาแบรนดเนม	รุนใหมลาสุด	จะถูกนํามาวางขายตามหาง

สรรพสินคา	ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเป็นแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ	ตองมาผานที่
ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ	ถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก	เพราะวามีศูนยการคา	รานคา
และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย	สองฝ่ังถนน	อาทิเชน	หาง	TAKASHIMAYA,	ISETAN,	TANG	และอื่นๆ
อีกมากมาย
17.30น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

คํ่า

20.30น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	Thai	Lion	Air	เทีย่วบินที	่SL105
21.30น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา

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



ที่วัดพระเขี้ยวแกว	หามถายภาพ
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

เป็นหางสรรพสินคา	ที่จําหนายเฉพาะสินคาสําหรับชาวอินเดีย

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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใด
ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี	

บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดิน
ทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคา
บริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
**เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทีไ่ดระบุไวแลวทัง้หมด**
	

เงื่อนไขการจอง

มัดจําทานละ	4,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง	15	วัน
เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ	
ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน	24	ช.ม.	หลังจากทําการจอง	เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปร

โมชั่น	สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตัว๋เร็วกวาปกติ

คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)	

คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง	
คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ	
คาที่พัก	2	คืนพักหองละ	2-3	ทาน	

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.	

คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว	
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
	

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ	คาธรรมเนียมประมาณ	1,500	บาท(จายทีส่นามบิน)		(ไมรวมคา
ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)
คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ	
คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.	

คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท		คามินิบาร	ฯลฯ	

ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%		
	



เอกสารทีใ่ชในการเดินทาง		

หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา

	

คาทัวรคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ	คาธรรมเนียมประมาณ	1,500	บาท(จายทีส่นามบิน)	(ไม
รวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)**
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา	หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึน้ไป	(มีหัวหนา

ทัวร)
กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิม่	1,000	บาท
โปรแกรม	FLOW	เป็นราคา	PROMOTION	ไมมีราคาเด็ก
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	3,000	บาท
**ทางบริษทัมีตัว๋	Express	Universal	Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)จําหนาย	1,500	บาทตอ

ทาน***	โดยราคาตัว๋	Express	หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษทัฯ	ไมสามารถคืนเงินได	หลังจากชําระเงินแลว
เน่ืองจากการซื้อบัตรเป็นการลอคราคาตัว๋กอนเดินทาง	บางครั้งหากผูใชบริการ	Express	มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่ม
ตน	40	SGD	หรือ	1,000	บาท	บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร	Express	ณ	วันเดินทางมาก	ราคาอาจสูงถึง	100
SGD++	หรือ	2,500	บาท
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

เงื่อนไขการตัดกรุปสิงคโปร	LION	AIR	(SL)	กรณีตัดกรุปในซีรีย	เป็นกรุปสวนตัว

15+0	เพิ่ม	1,500	บาท	จากซีรีย
15+1	เพิ่ม	2,000	บาท	จากซีรีย
20+1	เพิ่ม	1,500	บาท	จากซีรีย
25+1	เพิ่ม	1,000	บาท	จากซีรีย
30+1	เพิ่ม	500	บาท	จากซีรีย
35+1	ราคาเทาซีรีย

****	หากยกเลิกการเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี	****
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร	หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ	ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได	เน่ืองจากคาบริการที่

สิงคโปรเป็นแบบเหมาจาย
เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทัระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตางประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี


