
 

 

เที�ยวสิงคโปร ์รบัพลงัฮวงจุย้ ถ่ายรูป MERLION สญัลกัษณข์องสิงคโ์ปร ์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที�มีความหรูถึงระดบั 7 ดาว 

สมัผสันํ:าพ ุFOUNTAIN OF WEALTH ที�เชื�อกนัว่าจะนาํมาซึ�งโชคลาภ 
ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านนํ:า ใหญที่�สุดในอาเซียน 

อิสระ D วนัเตม็ !! ใหท้า่นไดท้อ่งเที�ยวและชอ้ปปิ: งตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ�มตน้ 11,900 บาท  พกัหรูระดบั O ดาว ยา่นออรช์ารด์ 

เดินทางเดือน เมษายน – ตลุาคม QR7S 

เดินทางโดยสายการบิน JETSTAR ไฟลทส์วยบินเชา้-กลบัคํ �า 



 

 

 

วนัที�แรก กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์นํ:าพุแห่งความมั �งคั �ง–วดัเจา้แม่กวนอิม-การเ์ดน้ บาย
เดอะเบย ์(ไม่รวมค่าเขา้ชมโดม)–มารน่ีาเบยแ์ซน-ชมโชว ์Wonder Full Light   

07.f0น คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั:นOประต ู          
f เคานเ์ตอร ์E   สายการบิน JETSTAR (3K) โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัท คอยอํานวย
ความ สะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

S9.15น เหิรฟ้าสู ่ประเทศสงิคโปร ์ สายการบิน JETSTAR เที�ยวบินที� 3K512 
(ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 
 
 
 
 

 
D2.R0น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั �วโมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)  หลังจากผ่านขั3นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั3นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์

บ่าย นําท่านชม "ซนัเทคซิตี: " ตึก 5 หลงั ที�ออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหนึ�ง อุง้มือมีหา้
นิ3 วเรียงราย พรอ้มทั3งเยี�ยมชม "นํ:าพุแห่งความมั �งคั �ง" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็น
หนึ�งในสญัลกัษณแ์หง่โชคลาภของประเทศสิงคโปรที์�นักท่องเที�ยวที�มาเยือนประเทศเล็กๆ 
แห่งนี3 ตอ้งแวะมารับพลังนํ3 าแห่งความรํ �ารวยเสมอไป ซึ�งนํ3 าพุ ณ ที�แห่งนี3 ยงัไดร้ับการ
บนัทึกว่าในกินเนสบุค้เมื�อปี :;;< เป็นนํ3าพุที�ใหญ่ที�สุดในโลก ในแง่ของความเชื�อเรื�อง
โชคลาภ ซินแสฮ้วงจุย้ทั3งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า เจา้ตวัวงแหวนที�มีนํ3าพุ่งออกมา
เขา้สู่ใจกลางนํ3าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของชีวิตและความมั �งคั �ง การที�นํ3า
พุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมั �งคั �งของตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ3า
ประหนึ�งความมั �งคั �งที�ไหลมารวมกนั อนัเป็นที�มาของชื�อ “นํ3าพุแห่งความมั �งคั �ง”กล่าวกนั
ว่า ใครที�มาเยือน Suntec City แลว้ไดม้าเดินรอบนํ3าพุแห่งนี3 สามรอบโดยเอามือแตะที�
นํ3าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้บัพลงันํ3าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือรํ �ารวยตลอดปี อีกทั3ง



นําพุที�นี� นั3นมีลักษณะที�แตกต่างจากนํ3าพุที�อื�นนั�นคือนํ3าพุที�นี�จะไหลลง ซึ�งโดยปกติแลว้
นํ3าพุที�อื�นๆมกัจะมีทิศทางพุง่ขึ3 น 

 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้ สกัการะเจา้แม่กวนอิม ที� วดัเก่าแก่ และศกัดิOสิทธิO ซึ�งเป็นที�
เคารพนับถือของคนสิงคโปรเ์พื�อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 
นําทุกท่านสู่ การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้มการจดัสวน
ที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดชื้�นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการ
พฒันาอยา่งต่อเนื�องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร ์นอกจากนี3 ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื�อมต่อกบั Super tree คู่ที�มีความสูงเขา้ดว้ยกนั 
มีไวส้าํหรบัใหผู้ที้�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ3 น50 เมตร บนยอดของ Super 
tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดม
จัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ�งแบ่งโดยอุณหภูมิที�ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี3  Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื3 นเย็น) และยงัมีสวนธีม
ต่างๆใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา Qt ดอลล่า
สงิคโปร ์หรอืประมาณ uQS บาท)  
 
 
 
 
 
 
 

 คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
จากนั3นนําท่านชม  มารีน่า เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที�สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์
แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky 
Park ตั3งอยู่ชั3นที� 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ: น 20 ดอลล่าสิงคโปรห์รือประมาณ 
500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรือตั3งอยูบ่นอาคารทั3ง 3 แซนดส์กายพารค์นี3
ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที�สุดในโลก มีพื3 นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  
จดัเป็นสวนลอยฟ้าที�มีความสงู 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไม้
ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที�หรูหรา  The Sky on 57 และ



ยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ที�ตั3งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝั�งตรงขา้มกบั
ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�งนักท่องเที�ยว 
สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้
พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตู ้
พนันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านที�จะเขา้สถานคาสิโน ตอ้ง
แสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต ํ �ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกง
ขาสั:น สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 สาํหรบันักชอ้ปปิ3 งทั3งหลายสามารถเลือกซื3 อสินคา้ยี�หอ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที�ทุก ท่าน สามารถชม
วิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร,์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จาก
มุมมองที�แตกต่าง ซึ�งสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 พรอ้มทั3งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Wonder Full Light ซึ�งเป็นโชวสุ์ดอลงัการที�น่าตื�นตาตื�นใจ
ใหก้บันักท่องเที�ยวที�ไดม้าเยอืนสิงคโปร ์.....Wonder Full Light คือการแสดงโชว ์Light and 
Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ3า ที�ใหญ่ที�สุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ 
ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 (การแสดงเริ�ม QS.SS น. งดการแสดงในกรณีที�ฝนตก หรอืมีกิจกรรมของทางหา้ง)    
 สาํหรบัช่วงที� Wonder Full Light มีการปิดปรบัปรุงโชว ์ขอสงวนสิทธิyในการ

เปลี�ยนแปลงรายการเป็นชมโชว ์Garden Rhapsody (OCBC Light and Sound Show) 
จนกว่าจะมีการปรบัปรุงโชว ์Wonder Full Light แลว้เสรจ็ 

 Garden Rhapsody เป็นการแสดงโชว ์แสง สี เสียง ของกลุ่มตน้ไม ้Supertree ใน Gardens 
by the Bay ประกอบจงัหวะกบัเพลง Rainforest Orchestra – Australasia และ Oceania  
OCBC Garden Rhapsody เป็นการแสดงที�เกิดจากความร่วมมือของ Gardens by the Bay 
และ OCBC Bank (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) โดย OCBC Bank 
เป็นผูส้นับสนุนทางเดินลอยฟ้า OCBC Skyway  

 
 
 
 
 
 
 
พกัที� พกัที� GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรอืเทียบเท่า 
 



 
 
 
 
 

 
HOTEL GRAND CENTRAL ตั3งอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัแหล่งชอ้ปปิ3 ง ยา่นสถานบนัเทิง และ
รา้นอาหารในย่าน Orchard Road ซึ�งเป็นย่านชอ้ปปิ3 งอันเลื�องชื�อของสิงคโปร ์
(Singapore) โรงแรมที�ไดร้บัการรบัรองโดย Greenmark แห่งนี3 ไดร้บัการตกแต่งใหม่ในปี 
พ.ศ. 2558 ใหบ้ริการสระวา่ยนํ3าบนชั3นดาดฟ้าเพื�อการผ่อนคลาย 

 
วนัที�สอง      อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซื: อทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตามอธัยาศยั   

08.00น  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปปิ3 งตามยา่นดงัต่างๆ (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

โดยท่านสามารถนั�งรถไฟใตติ้น MRT เพื�อเดินทางเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวชื�อดงั อาทิ 

- เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื�อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื�อครั3งยงัตก

เป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที�เมื�อก่อนเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที�นี�  คือ 

ฟอรด์ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลไดส้รา้งขึ3 นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยว

ระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจดัใหมี้

สถานที� สาํหรบัท่องเที�ยวหลายที� สามารถนั�งรถรางฟรีภายในเกาะเชื�อมต่อไปยงัสถานที�

เที�ยว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge 

& Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใตนํ้3าที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอื�นๆ

อีกมากมาย 

 



หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือก ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ“ Universal Studio of 

Singapore เพิ�มท่านละ D,uRS.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดา้นในประกอบดว้ย

ทั3งหมด � โซน เปิดบริการ :�:00 – :;:�� น. (เล่นกี�รอบกี�ไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอร์

แซล สตดิูโอ  สิงคโปร ์ ในพื3 นที� �; เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียว

ชอุ่มของทะเลสาบ มีรี สอรท์หอ้งพกั :,<�� หอ้งจากโรงแรมระดบัหร ู � ดาวที�

หลากหลายรปูแบบ มีทั3งยงัมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด �� ชั �วโมง ตั3งอยูที่�โรงแรม 

Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate�D Battle และ BattlestarGalacticaเครื�องเล่น

รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ที�สงูที�สุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั�งเรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านกาํลงั

อยูใ่นภาพยนตรเ์รื�อง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัมี�   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรชื์�อดงั แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะตื�นเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   

- S.E.A. Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที�สุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์3าที�

ถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมที�ใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ�งถูกออกแบบใหเ้ป็น

อุโมงคใ์ตนํ้3า ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มที�กบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

- ถนนออรช์ารด์ เป็นยา่นชอ้ปปิ3 งที�มีชื�อเสียงของเกาะสิงคโปร ์และจะมีสินคา้แบรนดเ์นม
รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ที�ตั3งอยู่บนถนนสายนี3 เป็นแห่ง
แรกเพราะว่าสิงคโปรมี์ท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกลาํจะตอ้งมาผ่านที�ท่าเรือของสิงคโปรนี์3
เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิ3 งระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ 



และโรงแรมชั3นดีมากมายตั3งอยู่เรียงราย สองฝั�งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG , PARAGON และอื�นๆอีกมากมาย 

- ย่านลิตเติ: ล อินเดีย เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปร์ตามชื�อ ทุกวนันี3 ยงัคงมี
ร่องรอยของการคา้เครื�องเทศ เครื�องหอม เครื�องทอง และผา้ไหมสาหรี� ตกทอดมาให้
เห็นอยา่งคึกคกัตามสองฝากถนน Serangoon Road อนัเป็นถนนเสน้หลกั หรือแมแ้ต่
ถนนดา้นในอยา่ง Campbell Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั 
ท่านสามารถมาหาซื3 อนํ3ามนันวดแบบอยุรเวท เครื�องทอง ธูปหอม และอื�นๆ ไดที้��นี�   ชม
สีสนัและความสวยงามของวดั Sri Veeramakaliammanที�เป็นวดัฮินดูสาํหรบัสกัการะเจา้
แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลท์ของลิตเติ3 ลอินเดียที�ใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คือหา้งมุสตาฟา 
ท่านสามารถมาช็อปปิ3 งที�หา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 ชั �วโมง สิ�งที�แนะนําใหซื้3 อคือ 
“นํ3าหอม” เพราะราคาถูกมาก 

- วัดศรีมาริอัมมันต ์ วดัฮินดูโบราณที�เก่าแก่ที�สุดของสิงคโปร์ ตั3งอยู่ในไชน่าทาวน์ 
 (China Town) หรือที�ชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกนัว่า “วดัแขก สิงคโปร์” 
รอบๆ ตวัอาคารของวดัทั3งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปปั3 นและรูปแกะสลกั
ลงสีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และสตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเชื�อกนัว่าหากคุณ
เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขคี� คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม 
– พฤศจิกายนของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลสาํคญัประจาํปี
ของวดันี3  

- ยา่นไชน่าทาวน ์เพื�อสมัผัสชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้าน
ไดส้กัการะเจา้แม่กวนอิมศกัดิOสิทธิO ที�คนสิงคโปรนั์บถืออย่างมากและใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อ
ขนมต่างๆและเครื�องยาจีนที�มีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

- สวนนกจูรง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั3งอยูใ่นพื3 นที�รวม 126 ไร่)  ในเขต
จรูง ภายใตแ้นวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงที�
นักท่องเที�ยวเดินชมได ้มีนกจากภมิูภาคต่างๆเชน่เอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย 
และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตนํ้3าครั3งแรกของ
โลก ที�สวนนกกระทุง สวนนกแกว้ลอรี�ขนาดใหญ่ที�สุด ที�สวนนกลอรี�โลฟ,นํ3าตกที�มนุษย์
สรา้งขึ3 นที�สงูที�สุดของโลก  

- Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า ค่าขึ3 น
ประมาณ �� ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหนึ�งรอบใชเ้วลา �� นาที  

***(อิสระอาหารกลางวันและคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ: งของท่าน)*** 
พกัที� พกัที� GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรอืเทียบเท่า 

 
 

วนัที�สาม Merlion Park– วดัพระเขี: ยวแกว้–ชอ้ปปิ: งออรช์ารด์ – กรุงเทพฯ  



08.00น บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของการ
ท่องเที�ยวประเทศสิงคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรงละคร
เอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซึ�งมีลักษณะคลา้ย
กับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออ้ , 
มาริน่า เบยแ์ซนด ์
….จากนั3นนําท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเขี: ยวแกว้ วดันี3 ถูกสรา้งขึ3 นมาเมื�อไม่นานมานี3
ดว้ยทุนสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์
ถงั ดา้นในจะมี 4 ชั3น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี�ยวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูที่�ชั3น � 
เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบชูา บริเวณของวดัขอ
เชิญ  
ทุกท่านเดินเที�ยวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนที�ยงัคงความเป็นเอกลกัษณใ์นยา่น      
CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมที�สวยงามพรอ้มมีของฝากที�ระลึกมากมายให้
เลือกซื3 อหากนั  
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูขา้วมนัไก่ ที�ขึ: นชื�อ
ของสงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบุนถ่องกี� 
จากนั3นใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปปิ3 งเดินเลือกชมสินคา้ทันสมยัที�ถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 
อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป 
ปิ3 ง ORCHARD ROAD ถนนที�ทุกๆคนที�มาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซื3 อสินคา้ BRAND NAME 
ยี�หอ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปปิ3 งระดบัโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ 
และโรงแรมชั3นดีมากมายตั3งอยู่เรียงราย สองฝั�งถนน อาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอื�นๆอีกมากมาย   
 (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดัหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื�อประโยชนข์องสมาชิก

สว่นรวม ในกรณีที�ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณ

ในการ เดินทางนาํคณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน)  

19.10น นาํท่านเหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เที�ยวบินที� fK513 

 (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื�อง) 



20.35น เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั:งก่อนทาํการ ออก 

ตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

Q-f ท่าน 

D เด็ก Q 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั �ว 
เครื�องบิน 

SO – S7 พฤษภาคม QR7S 13,900 13,900 13,900 R,000 9,900 
SR – Su พฤษภาคม QR7S 16,900 16,900 16,900 7,000 10,900 
S7 – St พฤษภาคม QR7S 12,900 12,900 12,900 R,000 9,900 
DQ – DO พฤษภาคม QR7S 13,900 13,900 13,900 R,000 10,900 
Df – DR พฤษภาคม QR7S 12,900 12,900 12,900 R,000 9,900 
D� – QD พฤษภาคม QR7S 12,900 12,900 12,900 R,000 9,900 
QS – QQ พฤษภาคม QR7S 12,900 12,900 12,900 R,000 9,900 
Qu – Q� พฤษภาคม QR7S 10,900 10,900 10,900 R,000 9,900 
02 – 04 มิถุนายน QR7S DQ,900 DQ,900 DQ,900 5,500 8,900 
09 – 11 มิถุนายน QR7S DQ,900 DQ,900 DQ,900 5,500 8,900 
16 – 18 มิถุนายน QR7S DQ,900 DQ,900 DQ,900 5,500 8,900 
23 – 25 มิถุนายน QR7S DQ,900 DQ,900 DQ,900 5,500 8,900 
07 – 09 กรกฎาคม QR7S 13,900 13,900 13,900 5,500 9,900 
08 – 10 กรกฎาคม QR7S 13,900 13,900 13,900 5,500 9,900 
QD – Qf กรกฎาคม QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 
Qt – fS กรกฎาคม QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 
DD – Df สงิหาคม QR7S D7,900 D7,900 D7,900 5,500 10,900 
Dt – QS สงิหาคม QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 
QR – Qu สงิหาคม QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 
St – DS กนัยายน QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 
QQ – QO กนัยายน QR7S DD,900 DD,900 DD,900 5,500 7,900 



Q� ก.ย. – SD ต.ค.QR7S DQ,900 DQ,900 DQ,900 5,500 8,900 
S7 – St ตลุาคม QR7S Df,900 Df,900 Df,900 5,500 9,900 
Df – DR ตลุาคม QR7S Df,900 Df,900 Df,900 5,500 9,900 
QS – QQ ตลุาคม QR7S DO,900 DO,900 DO,900 5,500 10,900 
QD – Qf ตลุาคม QR7S DR,900 DR,900 DR,900 5,500 10,900 
Qu – Q� ตลุาคม QR7S Df,900 Df,900 Df,900 5,500 9,900 

  ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน Q ปี f,900 บาท**  
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์  

ทา่นละ QS SGD /ทริป/ตอ่ทา่น***   
 

� โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ3 นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั   

�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ �� เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน   
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%  

  
การเดินทางในแตล่ะครั:งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน DR ท่านขึ: นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน 

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

อตัราค่าบริการนี: รวม  
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี  
� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �� กก.  
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการพกัหอ้งละ � ท่านหรือ � ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื3 อที�ระบุในรายการ  
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอด  การเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ :,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี: ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํจาํนวน �,��� บาท เพื�อสาํรองที�นั�ง  



2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั3งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 
วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์3นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่
รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี3  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั3งหมดทั3งนี3  ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื3 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั3งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิOในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 



 
 

 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์3 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั3น 
2. ทัวร์นี3 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั3งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั3งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิOในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า :� 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย :� วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิO ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั3งนี3
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิO ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ3 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี3 คาํนวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั3น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิOในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ3 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื3 อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั3น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ3 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน :�� 

มิลลิลิตรต่อชิ3 น และรวมกนัทุกชิ3 นไม่เกิน :,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน



ละ : ใบเท่านั3น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

3. กรุณาเตรียมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจากรฐับาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ3 งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ: นไปบนเครื�องบินดงันี:  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ3 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
�.: แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า ��,��� mAh หรือน้อยกว่า :�� Wh สามารถนําขึ3 น

เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
�.� แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า ��,��� - ��,��� mAh หรือ :��-:�� Wh สามารถนําขึ3 น

เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ � กอ้น 
�.� แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า ��,��� mAh หรือ :�� Wh หา้มนําขึ3 นเครื�องในทุก

กรณี 
R. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

***************************************** 
 


