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SIN08 

เทีย่วสงิคโปร ์รบัพลงัฮวงจุย้ ถา่ยรปู MERLION สญัลกัษณ์ของสงิคโ์ปร ์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสโินทีม่คีวามหรถูงึระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน า้พ ุFOUNTAIN OF WEALTH ทีเ่ชือ่กนัวา่จะน ามาซึง่โชคลาภ 
ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสเีสยีงผา่นมา่นน า้ ใหญท่ีส่ดุในอาเซยีน 

อสิระ 1 วนัเต็ม !! ใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ราคาเร ิม่ตน้ 11,333 บาท  พกัหรรูะดบั 4 ดาว ยา่นออรช์ารด์ 

เดนิทางเดอืน วนันี ้– ตลุาคม 2560 

เดนิทางโดยสายการบนิ JETSTAR ไฟลทส์วยบนิเชา้-กลบัค า่ 
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วนัที่แรก กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่–วดัเจำ้แม่กวนอิม-กำรเ์ดน้ บำย

เดอะเบย ์(ไม่รวมค่ำเขำ้ชมโดม)–มำรน่ีำเบยแ์ซน-ชมโชว ์Wonder Full Light   

06.30น คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น4ประต ู          

3 เคำนเ์ตอร ์E   สำยกำรบิน JETSTAR (3K) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยอ านวย

ความ สะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

09.15น เหิรฟ้ำสู ่ประเทศสงิคโปร ์ สำยกำรบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K512 

(ไม่มีอำหำรบนเครือ่ง) 

12.50น เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัด

หมายเวลา)  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองสงิคโปร ์

บ่ำย น าท่านชม "ซนัเทคซิตี้ " ตึก 5 หลงั ท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุย้" ประหน่ึง อุง้มือมีหา้

น้ิวเรียงราย พรอ้มทั้งเยีย่มชม "น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth อนัเป็น

หน่ึงในสญัลกัษณแ์หง่โชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ี์นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ 

แห่งน้ีตอ้งแวะมารับพลังน ้ าแห่งความร า่รวยเสมอไป ซ่ึงน ้ าพุ ณ ท่ีแห่งน้ียงัไดร้ับการ

บนัทึกว่าในกินเนสบุค้เม่ือปี 1998 เป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเร่ือง

โชคลาภ ซินแสฮ้วงจุย้ทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า เจา้ตวัวงแหวนท่ีมีน ้าพุ่งออกมา

เขา้สู่ใจกลางน ้าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีน ้า

พุ่งเขา้ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้า

ประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหลมารวมกนั อนัเป็นท่ีมาของชื่อ “น ้าพุแห่งความมัง่คัง่”กล่าวกนั

ว่า ใครท่ีมาเยือน Suntec City แลว้ไดม้าเดินรอบน ้าพุแห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะท่ี

น ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดร้บัพลงัน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร า่รวยตลอดปี อีกทั้ง

น าพุท่ีน่ีน้ันมีลักษณะท่ีแตกต่างจากน ้ าพุท่ีอ่ืนนัน่คือน ้าพุท่ีน่ีจะไหลลง ซ่ึงโดยปกติแลว้

น ้าพุท่ีอ่ืนๆมกัจะมีทิศทางพุง่ขึ้ น 

จากนั่นน าท่านเดินทางเขา้ สักกำระเจำ้แม่

กวนอิม ท่ี วัดเก่าแก่ และศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ี

เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพ่ือเป็นสิริมงคล

แก่ทุกท่าน 

น า ทุ ก ท่ า น สู่  ก ำ ร์ เ ด ้ น  บ ำ ย 

เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท่้านไดช้ม
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การจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ใหท่้านไดช้ื่นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็น

ศนูยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมี

ความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ้ น50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และ

ยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ 

ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้ นเย็น) และ

ยงัมีสวนธีมต่างๆใหเ้ดินชม (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม Flower Dome และ Cloud Forest รำคำ 

28 ดอลล่ำสงิคโปร ์หรอืประมำณ 720 บำท)  

 ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าท่านชม  มำรีน่ำ เบยแ์ซนด ์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์

แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกักว่า 2,561 หอ้งโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky 

Park ตั้งอยู่ชั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่ำข้ึน 20 ดอลล่ำสิงคโปรห์รือประมำณ 

500 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์กายพารค์น้ี

ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  

จดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวน ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไม้

ใหญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา  The Sky on 57 และ

ยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่  ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝัง่ตรงขา้มกบั

ตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่อง เท่ียว 

สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้

พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตู ้

พนันหยอดเหรียญ  ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย  

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร ์ท่ำนที่จะเขำ้สถำนคำสิโน ตอ้ง

แสดงพำสปอรต์และหำ้มมีอำยุต  ำ่กว่ำ 21 ปี กำรแต่งกำย สุภำพบุรุษหำ้มใส่กำงเกง

ขำสั้น สุภำพสตรใีสชุ่ดสุภำพ  และหำ้มสวมรองเทำ้แตะ)  

 ส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ไดม้ากมาย อาทิ  Louis 

Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุก ท่าน สามารถชม

วิว เมอรไ์ลออ้น, สิงคโปรไ์ฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

 พรอ้มทั้งเพลิดเพิลนไปกบัโชว ์Wonder Full Light ซ่ึงเป็นโชวสุ์ดอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ

ใหก้บันักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยอืนสิงคโปร ์.....Wonder Full Light คือการแสดงโชว ์Light and 
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Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ 

ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  

 (กำรแสดงเริม่ 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรอืมีกิจกรรมของทำงหำ้ง)    

 ส ำหรบัช่วงที่ Wonder Full Light มีกำรปิดปรบัปรุงโชว ์ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลี่ยนแปลงรำยกำรเป็นชมโชว ์Garden Rhapsody (OCBC Light and Sound Show) 

จนกว่ำจะมีกำรปรบัปรุงโชว ์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 เป็นการแสดงท่ีเกิด

จากความร่วมมือของ Gardens by the Bay และ 

OCBC Bank (Oversea-Chinese Banking 

Corporation Limited) โดย OCBC Bank เป็น

ผูส้นับสนุนทางเดินลอยฟ้า OCBC Skyway  

 

 

พกัที่     พกัที่ GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดำวบนถนน ORCHARD หรอืเทียบเท่ำ 

HOTEL GRAND CENTRAL ตั้งอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัแหล่งชอ้ปป้ิง ยา่นสถานบนัเทิง และ

รา้นอาหารในย่าน Orchard Road ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงอันเล่ืองชื่อของสิงคโปร ์

(Singapore) โรงแรมท่ีไดร้บัการรบัรองโดย Greenmark แห่งน้ีไดร้บัการตกแต่งใหม่ในปี 

พ.ศ. 2558 ใหบ้ริการสระวา่ยน ้าบนชั้นดาดฟ้าเพ่ือการผ่อนคลาย 

 

วนัที่สอง      อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตำมอธัยำศยั   

08.00น  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัต่างๆ (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 

โดยท่านสามารถนัง่รถไฟใตติ้น MRT เพื่อเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดงั อาทิ 

- เกำะเซ็นโตซ่ำ หรือ เกาะมหาสนุก เม่ือก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เม่ือครั้งยงัตก

เป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ท่ีเม่ือก่อนเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ท่ีน่ี คือ 

ฟอรด์ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรฐับาลได้

สรา้งขึ้ นมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ภายใน
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เกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหมี้สถานท่ี ส าหรับ

ท่องเท่ียวหลายท่ี สามารถนัง่รถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยงัสถานท่ีเท่ียว อาทิเช่น 

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

SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอ่ืนๆอีกมากมาย 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือก ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ“ Universal Studio of 

Singapore เพิ่มท่ำนละ 1,750.- บำท (ไม่รวมค่ำเดินทำง) ดา้นในประกอบดว้ย

ทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ีไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอร์

แซล สตดิูโอ  สิงคโปร ์ ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียว

ชอุ่มของทะเลสาบ มีรี สอรท์หอ้งพกั 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหร ู 6 ดาวท่ี

หลากหลายรปูแบบ มีทั้งยงัมี  คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม 

Crockford Tower  

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเล่น

รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสงูท่ีสุดในโลก   

2) Far Far Away Castelปราสาทแหง่วีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงั

อยูใ่นภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี   

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช์ื่อดงั แสดงจริง แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ ฮอลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แหง่ความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง   

- S.E.A. Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ี

ถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมท่ีใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงถูกออกแบบใหเ้ป็น

อุโมงคใ์ตน้ ้า ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มท่ีกบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม  
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- ถนนออรช์ำรด์ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของเกาะสิงคโปร ์และจะมีสินคา้แบรนดเ์นม

รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่ง

แรกเพราะว่าสิงคโปรมี์ท่าเรือ และเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ีท่าเรือของสิงคโปรน้ี์

เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นค้า 

และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG , PARAGON และอ่ืนๆอีกมากมาย 

- ย่ำนลิตเติ้ ล อินเดีย เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปร์ตามชื่อ ทุกวนัน้ียงัคงมี

ร่องรอยของการคา้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เคร่ืองทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตกทอดมาให้

เห็นอยา่งคึกคกัตามสองฝากถนน Serangoon Road อนัเป็นถนนเสน้หลกั หรือแมแ้ต่

ถนนดา้นในอยา่ง Campbell Lane, Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั 

ท่านสามารถมาหาซ้ือน ้ามนันวดแบบอยุรเวท เคร่ืองทอง ธูปหอม และอ่ืนๆ ไดท่่ี้น่ี  ชม

สีสนัและความสวยงามของวดั Sri Veeramakaliammanท่ีเป็นวดัฮินดูส าหรบัสกัการะเจา้

แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลท์ของลิตเต้ิลอินเดียท่ีใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คือหา้งมุสตาฟา 

ท่านสามารถมาช็อปป้ิงท่ีหา้งมุสตาฟาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีแนะน าใหซ้ื้อคือ 

“น ้าหอม” เพราะราคาถูกมาก 

- วัดศรีมำริอัมมันต  ์ วดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ 

 (China Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกนัว่า “วดัแขก สิงคโปร์” 

รอบๆ ตวัอาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรมรูปป้ันและรูปแกะสลกั

ลงสีสนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และสตัวร์า้ยในเทพนิยาย มีความเชื่อกนัว่าหากคุณ

เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขค่ี คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม 

– พฤศจิกายนของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปี

ของวดัน้ี 

- ยำ่นไชน่ำทำวน ์เพ่ือสมัผัสชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศสิงคโปร ์และใหท่้าน

ไดส้กัการะเจา้แม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปรนั์บถืออย่างมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

ขนมต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 

- สวนนกจูรง่ เป็นสวนสตัวใ์นแบบสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรวม 126 ไร่)  ในเขต

จรูง ภายใตแ้นวคิดการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงท่ี

นักท่องเท่ียวเดินชมได ้มีนกจากภมิูภาคต่างๆเชน่เอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย 

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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และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทุงใตน้ ้าครั้งแรกของ

โลก ท่ีสวนนกกระทุง สวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด ท่ีสวนนกลอร่ีโลฟ,น ้าตกท่ีมนุษย์

สรา้งขึ้ นท่ีสงูท่ีสุดของโลก  

- Singapore Flyer  ชิงชา้สวรรค ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยู่บริเวณปากอ่าว มาริน่า ค่าขึ้ น

ประมาณ 33 ดอลล่าสิงคโปร ์ต่อหน่ึงรอบใชเ้วลา 35 นาที  

***(อิสระอำหำรกลำงวันและค ำ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงของท่ำน)*** 

พกัที่ พกัที่ GRAND CENTRAL HOTEL ระดบั 4 ดำวบนถนน ORCHARD หรอืเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

วนัที่สำม Merlion Park– วดัพระเข้ียวแกว้–ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ – กรุงเทพฯ  

08.00น บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของการ

ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร ์สำมำรถถ่ำยรูป โรงละคร

เอสพนำเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลักษณะคลา้ย

กับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออ้ , 

มาริน่า เบยแ์ซนด ์

….จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม วดัพระเข้ียวแกว้ วดัน้ีถูกสรา้งขึ้ นมาเม่ือไม่นานมาน้ี

ดว้ยทุนสรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์

ถงั ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น 4 

เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้กัการบชูา บริเวณของวดัขอ

เชิญ  

ทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณใ์นยา่น      

CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพรอ้มมีของ

ฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั  

เที่ยง     บรกิำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร พิเศษ !! บรกิำรท่ำนดว้ย 

เมนูขำ้วมนัไก่ ท่ีข้ึนช่ือของสงิคโปร ์ณ ภตัตำคำรบุนถ่องก่ี 
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จากน้ันใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทันสมยัท่ีถูกใจ พรอ้มชมสินคา้ 

อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ป 

ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรต์อ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME 

ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ 

และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝัง่ถนน อาทิเช่น หา้ง  TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   

 (หวัหนำ้ทวัรมี์ กำรนดัหมำย กรุณำตรงเวลำดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมำชิก

สว่นรวม ในกรณีที่ท่ำนสมำชิกมำหลงัเวลำนดัหมำย  หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชวิ้จำรณญำณ

ในกำร เดินทำงน ำคณะสว่นรวม เดินทำงสูส่นำมบิน)  

19.10น น ำท่ำนเหิรฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ สำยกำร JETSTAR เที่ยวบินที ่3K513 

 (ไม่มีอำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

20.35น เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

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

** หำกท่ำนที่ตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทุกครั้งก่อนท ำกำร ออก 

ตัว๋เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใชบ้ริกำร *** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

รำคำทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

07 – 09 กรกฎำคม 2560 13,333 13,900 13,900 5,500 9,900 

08 – 10 กรกฎำคม 2560 13,333 13,900 13,900 5,500 9,900 

21 – 23 กรกฎำคม 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

28 – 30 กรกฎำคม 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

11 – 13 สงิหำคม 2560 16,333 16,900 16,900 5,500 10,900 

18 – 20 สงิหำคม 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

25 – 27 สงิหำคม 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

08 – 10 กนัยำยน 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

22 – 24 กนัยำยน 2560 11,333 11,900 11,900 5,500 7,900 

29 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 12,333 12,900 12,900 5,500 8,900 

06 – 08 ตลุำคม 2560 13,333 13,900 13,900 5,500 9,900 

13 – 15 ตลุำคม 2560 13,333 13,900 13,900 5,500 9,900 

20 – 22 ตลุำคม 2560 14,333 14,900 14,900 5,500 10,900 

21 – 23 ตลุำคม 2560 15,333 15,900 15,900 5,500 10,900 

27 – 29 ตลุำคม 2560 13,333 13,900 13,900 5,500 9,900 

  ** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บำท**  

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัร ์  

ทำ่นละ 20 SGD /ทริป/ตอ่ทำ่น***   

 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั   

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน   

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

  

กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน 

ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรอืเปลี่ยนแปลงรำคำ 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 25 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอด  การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้รกิำร) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบรกิำร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาท เพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน
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ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

 

 

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก
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ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบักำรน ำแบตเตอรีส่  ำรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 



 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom   

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุก

กรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


