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โปรเทีย่วสดุคุม้ 
แบบกรุป๊เหมา สว่นตวั 

เดนิทางตามวนัทีล่กูคา้ก าหนด 
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แถมฟร ี:: เทีย่ว Haji Land 

 

 

รวมอาหารให ้9 มือ้ || เดนิทางฟร ี1 ทา่น 
 

 

วนัแรก ดอนเมอืง-สนามบนิชางง-ีเมอรไ์ลออ้น-วดัเจา้แมก่วนอมิ-ออรช์ารด์ 

04.30 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ สนามบนิดอนเมอืง พรอ้มกันเช็คอนิ ทีเ่คารเ์ตอร ์พรอ้ม

โหลดกระเป๋า 

(เราขอสงวนสทิธิ ์เลอืกใช ้2 สายการบนิทีม่รีาคาตั๋ว ถกูกวา่ คอื สายการบนิแอรเ์อเชยี และ 

สายการบนิไทยไลออ้นแอร)์ 

07.00 น. เครือ่งบนิออกจากสนามบนิดอนเมอืง (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (มือ้ที1่) 

10.30 น. ถงึสนามบนิที ่สงิคโปร ์ผา่นดา่น ตม.สงิคโปร ์และ รอรับกระเป๋า จากนัน้ ไกด ์จะพาทกุทา่น

เดนิทางไป ทีร่ถบัส 

(ใชร้ถบัส ขนาด 50 ทีน่ั่ง จํานวน 1 คัน) 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอรไ์ลออ้น สญัญาลักษณ์ ทางการทอ่งเทีย่วของประเทศสงิคโปร ์ซึง่ สงิโตพน่

น้ํานี ้ตัง้อยู ่ที ่อา่วมารน่ิา 

ระหวา่งน่ังรถ เราก็จะ ผา่น อาคาร ตกึ ตา่งๆ ของ ประเทศ สงิคโปร ์เชน่ อาคารรัฐบาล , 

อาคารศาลฎกีา และ ศาลาวา่การเมอืง เป็น ตน้ 

 จากนัน้ไกด ์จะพาทา่นสู ่น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ หรอื Fountain of Wealth เป็นน้ําพุ

ขนาดใหญ ่จนไดรั้บการบันทกึใน Guinness Book of Records วา่เป็นน้ําพทุีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกนับตัง้แตปี่ 1988 ซึง่ในปัจจบุันก็ยังไมม่ใีครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูทีม่ากถงึ 

13.8 เมตร อกีทัง้น้ําพแุหง่นีต้ัง้อยูใ่น กลุม่อาคารซนัเทค ซติี ้(Suntec city)ซึง่เป็นกลุม่

อาคารทีว่า่กันวา่ออกแบบตามหลักฮวงจุย้ทกุประการ จงึทําใหเ้ป็นเหมอืนจดุศนูยร์วมของ

พลังงานดา้นบวกตามหลักฮวงจุย้น่ันเอง 

ดว้ยเหตนุีก็้เลยทําใหเ้กดิความเชือ่ทีว่า่ หากใครไดส้มัผัสน้ําในน้ําพแุหง่นี ้ก็จะมโีชคลาภ มั่ง

คั่ง รํ่ารวย รวมถงึโชคดตีลอดปีและตลอดไปดว้ยคะ่ ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปรเ์อง

และชาวตา่งชาตนิยิมเดนิทางมาขอพรทีน่ีอ่ยา่งไมข่าดสาย ซึง่ก็น่าแปลกวา่ คนสว่นใหญ่

ทีม่าขอพร เมือ่กลับไปยังบา้นเกดิเมอืงนอนแลว้ สิง่ทีข่อก็ประสบความสําเร็จดังทีห่วงัและ

ตัง้ใจไวจ้รงิๆ และมันยิง่ทวคีณูชือ่เสยีงของ Fountain of Wealth ใหเ้ป็นทีรู่จั้กมากขึน้ 
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จนกระท่ังปัจจบุัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

บา่ย พาคณะ เดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) 

วดัศักดิส์ทิธิข์องชาวพทุธยา่น Bugis วดันีด้ังมากในสงิคโปรท์ีใ่ครๆ ตา่งมาไหวข้อพรใหส้ม

ปรารถนาดังใจ ดา้นหนา้มรีปูปั้นพระสงักจายทีผู่ค้นนยิมมาสกัการะและลบูองคพ์ระขอพร 

ดา้นในมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิศักดิส์ทิธิ ์และเซยีมซทีีเ่ชือ่วา่แมน่มาก ๆ 

จากนัน้ เดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงของประเทศสงิคโปร ์คอื ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) ถนนช ้

อปป้ิงเสน้หลักของสงิคโปร ์โดยตลอดทัง้เสน้ทางความยาว 2.2 กโิลเมตร เต็มไปดว้ย

รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม และหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา พรอ้มสว่นลด มากมาย ทีแ่ขง่กันลด

ทกุวนั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที3่) 

พกั เขา้พกั ณ Cherry Lob hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง Science Center -เกาะเซ็นโตซา่ – ชมโชว ์Wing Of Time 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (มือ้ที ่4) 

08.00 น. พาคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์(Science Centre) ดว้ยนทิรรศการแบบ

อนิเตอรแ์อคทฟีนับพันรายการในพพิธิภัณฑ ์ทีม่จํีานวนถงึ 14 แกลเลอรี ่จงึทําใหศ้นูย์

วทิยาศาสตรส์งิคโปรเ์ป็นสถานทีใ่นฝัน ทีช่ว่ยสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้กเ่ด็กๆ และ 

นักวทิยาศาสตร ์และผูท้ีต่อ้งการจะศกึษาไดท่ั้วโลก  

เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) 

 คณะเดนิทางสู ่เกาะเซ็นโตซา่ ซึง่ปัจจบุันก็คอื ทีเ่ดยีวกับ ทีต่ัง้ของสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล 

สวนสนุกกลางแจง้ระดับโลก โซนดา้นนอกทา่นสามารถ เดนิ ถา่ยรปู โซนลกูโลก ทีเ่ป็น โล

โกข้องยนูเิวอรแ์วล ไดค้รับ โซนดา้นนอกก็จะม ียา่นชอ้ปป้ิง น่ังรถไฟฟ้า ไป หา้งVIVO ยา่น

คาสโิน หรอื จะ เดนิถา่ยรปูมมุตา่งๆ ไดต้ามอัธยาศยั 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่  รา้นอาหาร (มือ้ที6่) 

19.00 น. พาทา่น ด ูโชว ์ทีต่อ้งจา่ยเงนิ น้ําพดุนตร ีWing of Time เป็นน้ําพดุนตร ีทีเ่ลา่เรอืราวของ

สงิคโปร ์ผา่นการแสดง แสงส ีเสยีง อันตระการตา 

หลังการแสดงจบ พาคณะเดนิทางกลับสู ่โรงแรม 

พกั เขา้พกั ณ Cherry Lob hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 ธค 61 การเ์ดนบายเดอะเบย-์ไชน่าทาวน์ (วดัพระเขีย่วแกว้) – Haji Land –สนามบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่การเ์ดน้บายเดอะเบย ์อยูต่ดิกบัแมน้ํ่ามารน่ิา มวีวิรมิน้ําทีง่ดงาม เป็น

แหลง่รวมพชืสวนทีไ่ดรั้บรางวลัมานับไมถ่ว้น พืน้ทีทั่ง้หมดเกดิจากการถมทะเล และ

ประกอบดว้ยพืน้ทีส่องสว่นหลัก คอื เบย ์เซาธ ์การเ์ดน้ และเบย ์อสีต ์การเ์ดน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 

จากนัน้ จากนัน้พาทา่นไปชม วดัพระเขีย้วแกว้ ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์ทีย่า่นใชน่่าทาวน ์ยา่นทีม่ี

ชมุชนคนเชือ่สายจนีทําการคา้ขาย และอาศัยอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ทา่นสามารถเดนิชม วถิขีองชาว

จนีในสงิคโปร ์ชมิอาหาร เลอืกซือ้ของฝากทีท่า่นชอบไดต้ามอธัยาศัยครับ 

 Haji lane Singapore หรอื ซอยฮาจเิลน นัน้เป็นถนนเล็กๆแหง่นงึในสงิคโปร ์ซึง่เต็ม

ไปดว้ย ช็อป รา้นคา้ รา้นอาหาร ที่มีลวดลายสีสัน 

มากมาย และไม่เหมือนใคร มีมุมใหถ้่ายรูปเยอะ

พอสมควร รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่าง

เต็มทืทั่ง้ภายในและภายนอก เรยีกไดว้า่ ใครทีไ่ดม้าเดนิ

ที่นี่แลว้ ตอ้งไดข้องติดไมต้ ิดมือ หรือไม่ก็คงจะได ้

ภาพถา่ยสวยๆกลับไปอยา่งแน่นอน  

Haji lane Singapore (ฮาจเิลน) นัน้จะเมอีาคา

รบา้นเรอืนจะคลา้ยๆทีภ่เูก็ต ปีนัง สไตลช์โินโปตกุรสี 

ภายใน Haji lane (ฮาจเิลน) อาคารตา่งๆของถนนสาย

ตกแตง่อาคารน่ารัก คูส่ขีองอาคารเหมอืนเมอืงลกูกวาด ระหวา่งทางก็จะมรีา้นคา้ 

 จากนัน้ พาคณะเลอืกซือ้ของฝากกอ่นกลับบา้น ณ รา้นดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) 

17.00 น. พาคณะเดนิทางกลับสู ่สนามบนิชางงี ้

20.30 น. เดนิทางกลับสู ่สนามบนิดอนเมอืง 

(บรกิารอาหารบนเครือ่ง มือ้ที9่) 

22.00 น. เดนิทาง ถงึ สนามบนิ ดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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คณะผูเ้ดนิทาง ราคาไมร่วมตั๋ว ราคารวมตั๋ว 

 

 

47 – 50 ทา่น 

(ฟร ี1 ทา่น) 

 

 

  

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถบสัน าเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ บสัขนาด 50 ท่ีนัง่ จ  านวน 1 คนั  
- ค่าท่ีพกั  2  คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว (9 มื้อ รวมบนเคร่ืองและอาหารเช้าทีโ่รงแรม)  
- + อาหารว่างวนัละ 1 รอบ / น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเขา้ชม Science Centre   
- ค่าเขา้ชม Wing of Time 
- ค่าเขา้ชม Dome Garden by the Bay 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าตัว๋เร่ืองบิน (เฉพาะกรณีน้ีท่ีท่านซ้ือทวัร์แบบรวมตัว๋เคร่ืองบินดว้ยครับ) ราคาตัว๋เช็ค ณ วนัท่ี 5/09/2018 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จทุกกรณี 
- ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ (นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน    

 


