
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

รหัสทวัร ์SIN08 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
EXCITED  

 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
เทีย่วสงิคโปร ์รับพลงัฮวงจุย้ ถา่ยรูป MERLION สญัลักษณ์ของสงิคโ์ปร ์

MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสโินทีม่คีวามหรูถงึระดบั 6 ดาว 

สมัผัสน ้าพุ FOUNTAIN OF WEALTH ทีเ่ชือ่กนัวา่จะน ามาซึง่โชคลาภ 
ชมโชวW์ONDERFULL LIGHTแสงสเีสยีงผา่นม่านน ้า ใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีน 

-ไฟลท์สวย ไปเชา้-กลับค า่บนิสายการบนิ JETSTAR 
-ทานขา้วมันไก ่ตน้ต ารับของสงิคโปร ์รา้น Boon Tong Kee 

-นอนโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว กลาง ORCHARD ROAD 
อสิระเต็มวนั เลอืกชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกสนุกไปกับUNIVERSAL STUDIO  

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทำ่น พกัเดีย่วเพิม่ 

14-16 มกรำคม 2560 12,900 5,000 

20-22 มกรำคม 2560 12,900 5,000 

21-23 มกรำคม 2560 12,900 5,000 

28-30 มกรำคม 2560 16,900 5,000 

03-05 กมุพำพนัธ ์2560 12,900 5,000 

11-13 กมุพำพนัธ ์2560 16,900 5,000 

17-19 กมุพำพนัธ ์2560 12,900 5,000 

18-20 กมุพำพนัธ ์2560 12,900 5,000 

24-26 กมุพำพนัธ ์2560 12,900 5,000 

25-27 กมุพำพนัธ ์2560 12,900 5,000 

03-05 มนีำคม 2560 12,900 5,000 
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04-06 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

10-12 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

11-13 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

17-19 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

18-20 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

24-26 มนีำคม 2560 12,900 5,000 

31 ม.ีค.–02 เม.ย. 2560 12,900 5,000 

รำคำเด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บำท  
คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 20 SGD /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

ก ำหนดกำร ::  

วนัแรก กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์น ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่–วดัเจำ้แมก่วนอมิ-กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์(ไมร่วมคำ่เขำ้ชม

โดม)–มำรนีำ่เบยแ์ซน-ชมโชว ์Wonder Full Light 

06.30น คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้4ประต ู 
3 เคำนเ์ตอรE์   สำยกำรบนิ JETSTAR (3K) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

09.15น เหริฟ้ำสูป่ระเทศสงิคโปรส์ำยกำรบนิ JETSTAR เทีย่วบนิที ่3K512 (ไมม่อีำหำรบนเครือ่ง) 

12.50น เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิำงฮปีระเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  
รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสงิคโปร ์

บำ่ย น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย พรอ้มทัง้
เยีย่มชม"น ำ้พแุหง่ควำมม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealthอันเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์แหง่โชคลาภของ
ประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นีต้อ้งแวะมารับพลังน ้าแหง่ความร ่ารวยเสมอไปซึง่
น ้าพ ุณ ทีแ่หง่นียั้งไดร้ับการบันทกึวา่ในกนิเนสบุค้เมือ่ปี 1998เป็นน ้าพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลกในแง่ของความเชือ่เรือ่ง
โชคลาภ ซนิแสฮ้วงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพ ุมี
ความหมายเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของชวีติและความมั่งค่ัง การทีน่ ้าพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกักเก็บความมั่ง
คั่งของตัวตกึ SUNTEC CITYโดยสายน ้าประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่าของชือ่ “น ้าพุแหง่ความ
มั่งคั่ง”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน Suntec City แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแหง่นีส้ามรอบโดยเอามอืแตะทีน่ ้าพไุว ้
ตลอดเวลาจะไดร้ับพลังน ้าแหง่โชคลาภและความโชคดหีรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น าพทุีน่ีนั่น้มลีักษณะทีแ่ตกตา่ง
จากน ้าพทุีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ีจ่ะไหลลง ซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพทุีอ่ ืน่ๆมักจะมทีศิทางพุง่ขึน้ 

 

 จากน่ันน าทา่นเดนิทางเขา้ สกักำระเจำ้แมก่วนอมิที ่ วัดเกา่แก ่ และศักดิส์ทิธิ ์ ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคน
สงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น 
น าทกุท่านสู่ กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะ

สงิคโปร ์ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina 
Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่
ทีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้50 เมตร บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสอง
เรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest 
(ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีต่างๆใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคำ่เขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 
รำคำ 28 ดอลลำ่สงิคโปร ์หรอืประมำณ 720 บำท) 
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ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย เมน ูขำ้วมนัไก ่ทีข่ ึน้ชือ่ของสงิคโปร ์ณ ภตัตำคำรบ ุ
นถอ่งกีจ่ากนัน้น าทา่นชม  มำรนีำ่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไป 
ดว้ยหอ้งพักกวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม  (ไมร่วม 
คำ่ขึน้ 20 ดอลลำ่สงิคโปรห์รอืประมำณ 500 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 
 แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ 
 จัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไม ้
ประดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา  The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู ่  ในตัว 
อาคารอันโออ่า่ หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่ 
นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอด 
เหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคารา่  และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ  ภายในยังม ี
รา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย 

 (หมำยเหต ุ: ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์และหำ้ม
มอีำยุต ำ่กวำ่ 21 ปี กำรแตง่กำย สุภำพบุรษุหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สุภำพสตรใีสชุ่ดสุภำพ  และหำ้มสวม
รองเทำ้แตะ) 

 ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาท ิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุ ทา่น สามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟลเออร,์ ตกึแอสพ
ลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

 พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์Wonder Full Lightซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วที่
ไดม้าเยอืนสงิคโปร ์.....Wonder Full Light คอืการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็นการแสดง แสง ส ี
เสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ 
MARINA BAY SAND 

 (กำรแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำงหำ้ง) 

 

พกัที ่ พกัที ่GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดำวบนถนน ORCHARDหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUMตำมอธัยำศยั 

08.00น บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงตามยา่นดังตา่งๆ (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)โดยทา่นสามารถน่ัง

รถไฟใตต้นิ MRTเพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ

 เกำะเซ็นโตซ่ำ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่ก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานิคม ของคน

อังกฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี ่คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได ้

สรา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให ้

มีสถานที่ ส าหรับท่องเที่ยวหลายที่ สามารถน่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่เที่ยว อาทิเช่น 

Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใต ้

น ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore เพิม่ทำ่น

ละ 1,750.- บำท (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)ดา้นในประกอบดว้ยทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่
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กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ ในพืน้ที ่ 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความ

เขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหร ู 6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยังม ี

คาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

1) Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่ง

เลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์า่งๆ เสมอืนทา่น

ก าลังอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar  

4) Revenge of The Mummyขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ 

5) Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง 

สเีสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื 

6) Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สัตวโ์ลก

ลา้นปี  

7) Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูย์

รวมแหง่ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

S.E.A. Aquariumเปิดใหมใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีถ่กูจัดอันดับใหเ้ป็นอค

วาเรยีมทีใ่หญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มที่

กับบรรยากาศใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม 

 

 ถนนออรช์ำรด์เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเกำะสงิคโปร ์และจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูก
น ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีตั่ง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอื และเรอืสนิคา้ทุกล า
จะตอ้งมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี
ศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตั ้งอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG , PARAGON และอืน่ๆอกีมากมาย 
ย่ำนลติเต ิล้ อนิเดยี เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปร์ตามชื่อ ทุกวันนี้ยังคงมีร่องรอยของการคา้
เครือ่งเทศ เครือ่งหอม เครือ่งทอง และผา้ไหมสาหรี ่ตกทอดมาใหเ้ห็นอย่างคกึคักตามสองฝากถนน Serangoon 
Road อันเป็นถนนเสน้หลัก หรอืแมแ้ต่ถนนดา้นในอย่าง Campbell Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็
คกึคักไม่แพก้ัน ท่านสามารถมาหาซือ้น ้ามันนวดแบบอยุรเวท เครือ่งทอง ธูปหอม และอืน่ๆ ไดท้ี่น่ี่  ชมสสีันและ
ความสวยงามของวัด Sri Veeramakaliammanทีเ่ป็นวัดฮนิดสู าหรับสักการะเจา้แมก่าลโีดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลติ
เติล้อนิเดยีทีใ่ครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คอืหา้งมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปป้ิงทีห่า้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
สิง่ทีแ่นะน าใหซ้ือ้คอื “น ้าหอม” เพราะราคาถกูมาก 
วดัศรมีำรอิมัมนัต ์ วัดฮนิดโูบราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสงิคโปร ์ตัง้อยูใ่นไชน่าทาวน ์ (China Town) หรอืที่
ชาวไทยเรานยิมเรยีกจนตดิปากกันวา่ “วัดแขก สงิคโปร”์ รอบๆ ตัวอาคารของวัดทัง้ภายในและภายนอก จะมปีะติ
มากรรมรปูปัน้และรปูแกะสลักลงสสีันสดใสของเทพเจา้ เทพธดิา และสัตวร์า้ยในเทพนยิาย มคีวามเชือ่กันว่าหาก
คุณเดนิตามเข็มนาฬกิารอบพระอุโบสถวัดใหเ้ป็นเลขคี ่คุณจะโชคด ีและในชว่งเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายนของ
ทกุปี จะมปีระเพณีลยุไฟทมิติ ิ(Timiti) ถอืเป็นเทศกาลส าคัญประจ าปีของวัดนี ้
ยำ่นไชนำ่ทำวนเ์พือ่สัมผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในประเทศสงิคโปร ์และใหท้่านไดส้ักการะเจา้แม่กวนอมิ
ศักดิ์ส ิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและใหท้่านไดเ้ลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจาก
หลากหลายรา้นคา้ 
สวนนกจรูง่ เป็นสวนสัตวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่วม 126 ไร)่  ในเขตจูรง ภายใตแ้นวคดิการ
แสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ ่สวนนกขนาดใหญ ่4 กรงทีนั่กทอ่งเทีย่วเดนิชมได ้มนีกจากภมูภิาคตา่งๆเชน่เอเชยี
อาคเนย ์แอฟรกิา ออสเตรเลยี และอเมรกิาใต ้จุดเดน่ของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทงุใตน้ ้าครัง้แรก
ของโลก ทีส่วนนกกระทงุ สวนนกแกว้ลอรีข่นาดใหญท่ีส่ดุ ทีส่วนนกลอรีโ่ลฟ,น ้าตกทีม่นุษยส์รา้งขึน้ทีส่งูทีส่ดุของ
โลก  
Singapore Flyer  ชงิชา้สวรรค ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก อยู่บรเิวณปากอ่าว มารน่ิา ค่าขึน้ประมาณ 33 ดอลล่า
สงิคโปร ์ตอ่หนึง่รอบใชเ้วลา 35 นาท ี 

  อสิระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงของทำ่น 

พกัที ่ พกัที ่GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดำวบนถนน ORCHARDหรอืเทยีบเทำ่ 

 HOTEL GRAND CENTRALตัง้อยูใ่จกลางเมอืงใกลก้ับแหลง่ชอ้ปป้ิง ยา่นสถานบันเทงิ และรา้นอาหารในยา่น 
Orchard Road ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงอันเลือ่งชือ่ของสงิคโปร ์(Singapore) โรงแรมทีไ่ดร้ับการรับรองโดย 
Greenmarkแหง่นีไ้ดร้ับการตกแต่งใหมใ่นปี พ.ศ. 2558 ใหบ้รกิารสระวา่ยน ้าบนชัน้ดาดฟ้าเพือ่การผอ่นคลาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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วนัทีส่ำม Merlion Park– วดัพระเขีย้วแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ –กรงุเทพฯ 

08.00 น บรกิำรอำหำรเชำ้ ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลอ้อนสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร ์
สำมำรถถ่ำยรูป โรงละครเอสพนำเนด  สวยงามแปลกตา  ซึง่มีลักษณะคลา้ยกับ
เปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออ้ , มารน่ิา เบยแ์ซนด ์ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้วัดนีถ้กูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานีด้ว้ย
ทนุสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง 
ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับศาสนาพทุธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น
พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟัน ของพระพทุธเจา้ ใหไ้ดส้ักการบชูา บรเิวณของวัดขอเชญิทกุ
ทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียั่งคงความเป็นเอกลักษณ์ในยา่นCHINA 
TOWNบันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หา
กัน  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจพรอ้มชมสนิคา้อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร์
กลอ้งถา่ยรปูกลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ปป้ิงORCHARD ROADถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปร์
ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAMEยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มี
ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 (หวัหนำ้ทวัรม์ ี กำรนดัหมำย กรณุำตรงเวลำดว้ย เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวมในกรณีทีท่ำ่น

สมำชกิมำหลงัเวลำนดัหมำย  หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำรเดนิทำงน ำคณะสว่นรวม เดนิทำงสู่

สนำมบนิ) 

19.10น น ำทำ่นเหริฟ้ำสูก่รงุเทพฯ สำยกำร JETSTARเทีย่วบนิที3่K513 (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

20.35น เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ 

หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋
เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำร

ใชบ้รกิำร) 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 


