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 ขอนําทานชม เมืองสิงคโปร นครเล็ก ๆ ท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ  การเงิน การธนาคาร และเปน
ศูนยกลางการคมนาคม แหงหนึ่ง ของเอเชีย ชมความงาม ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของเมืองสิงคโปร และ 
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ท่ีมีใหทานไดเท่ียวชม  พรอมชอปปงสินคาอยางจุใจมากมาย…….…….. 
 

จุดเดนของรายการ 

1. สนุกสุดเหวี่ยง กับเคร่ืองเลนนานาชนิด ในสวนสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (เต็มวัน รวมคาเขาไมจํากัดจํานวนรอบ) 

2. ข้ึนชมวิวท่ีสวยงามของอาวมารีนา บนตึก มารีนา เบย แซนด สกายปารค  (รวมคาข้ึนตึก เรียบรอยแลว) 

3. ข้ึนชมวิวท่ีสวยงาม บน สิงคโปร ฟลายเออร  (รวมคาข้ึนชมวิว เรียบรอยแลว) 

4. ชมการเดนบายเดอะเบย  สวนพฤษศาสตรยักษของสิงคโปร (รวมคาเขา+sky way เรียบรอยแลว) 

5. นั่งเรือ Bum Boat ลองชมบรรยากาศความสวยงามของแมน้ําสิงคโปร (รวมคาลองเรือ) 

โปรแกรมการเดินทาง    เทศกาลสงกรานต 

วันที่  13 – 16 , 14 – 17  เมษายน 2559      
 

วันแรก   กรุงเทพ - สิงคโปร   – ซันเทคซิตี้  – เมอรไลออน – การเดนบายเดอะเบย  

08.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4  เคานเตอร  D  สายการบิน ไทย  TG  

เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับ และอํานวย ความสะดวกแกทุกทาน 

11.15  น. บินลัดฟาสูสิงคโปร โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG 413 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.30  น. เดินทางถึง   สนามบินชางกี  ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางโดยรถปรับ

อากาศเขาสู สิงคโปรซิต้ี 

   นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวง

จุย" ประหนึ่งอุงมือ มีหานิ้วเรียงราย มี "น้ําพุแหงความม่ังคั่ง" หรือ 

Fountain of Wealth น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก อยูตรงกลางอุงมือพอดี  

แทนท่ีจะพุงข้ึนเหมือนกับน้ําท่ีอ่ืนๆ แตกลับไหลลง ในความเช่ือท่ีวา

เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือนั่นเอง  โชคดี และ รํ่ารวย

ตลอดป    

   ชมเมืองเร่ิมจาก สนามปาดัง สนามขนาดใหญซ่ึงลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาวา

การเมือง จากนั้นนําทานชม   ถนน  อลิซาเบธวอลค  
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  ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของการทองเท่ียวประเทศ

สิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  

ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ  

18.00 น.      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1)  

  นําทานเดินทางสู การ เดน บาย เดอะ เบย “GARDEN 

BY THE BAY” ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบน

เกาะสิงคโปร ใหทานไดช่ืนชมกับ ตนไมนานาพันธุ และ 

เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ 

Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ

สิงคโปร  นอกจากนี้  ใหทานเดินบนทางเดินลอยฟา 

(OCBC Skypwalk) ซ่ึงเช่ือมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน ไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถ

มองเห็นสวนจากมุมสูง บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ 

และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบงโดยอุณหภูมิท่ีตนไมตองการ ดังนี้ Flower 

Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม (ไม

รวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 730 บาท) 

เดินทางเขาสูท่ีพัก...  Orchid Hotel /Furama City Centre / Amara Hotel / Granceller@Orchard Hotel 

หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันท่ีสอง     สนุกสนานเต็มวันใน   “ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ”  บนเกาะเซนโตซา – นั่งเรือ BUMBOAT ลองแมน้ําสิงคโปร  

08.00 น. บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม   (ม้ือท่ี 2) 

หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู  เกาะ เซ็นโตซา เกาะแหงความมหัศจรรย

บันเทิง  เ ชิญทานสัมผัสบรรยากาศท่ีสนุกสนานแบบ  ฟรีสไตล  ท่ี

เสริมสรางประสบการณ แบบท่ีทานตองการ หรือ จะสนุกสนานแบบการ

เส่ียงโชคคาสิโนแหงใหมลาสุดของเกาะเซ็นโตซา ภายใตช่ือ  

Resort World At Sentosa ท่ียิ่งใหญอลังการ เปนศูนยการคา ท่ีมี

โรงแรม  ท่ีพัก รานอาหารดังๆ มากมาย  บนพื้นท่ีกวางใหญ  

ทามกลาง ปาไม  และ ริมทะเล  การตกแตง ท่ีสวยงาม  ตลอดจนมี

มุมถายรูปท่ีสวยงามมากมายตามจุดตางๆ 

นําทานเดินทางเขา สู  สวนสนุก ยูนิเวอรแชล สตูดิโอ Universal  Studios Singapore 
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(รวมคาเขา ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร เรียบรอยแลว) สวนสนุกยอดนิยมโดยเคร่ืองเลนตาง ๆ จะจําลองมา

จากภาพยนตรท่ีมีช่ือเสียงของบริษัท ยูนิเวอรแซลอยาง เชน Hollywood  Theatre , The  Lost World, 

Jurassis Park, The WaterWorld  , Shrek, Mummy, BATTLESTAR GALACTICA   และ ลาสุด เคร่ือง 

TRANSFORMERS    โดยแบงเปน  โซนตาง ๆ เชน  Marine Life Park Zone / Central  Zone / หรือจะสนุก

กับเคร่ืองเลน อ่ืน ๆ อีกมากมาย  ....จนไดเวลานัดหมาย 

              **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา   เพื่อสะดวกในการทองเท่ียวแบบเต็มท่ี** 

 หลังอาหารคํ่า นําทานเดินทางสูทาเรือคลากคีย นําทานลองเรือชมบรรยากาศของสองฝงแมน้ําสิงคโปร ชม

แสงสี ของยาน Clark Quay  และ Boat Quay จนถึงปากแมน้ําสิงคโปร ถายรูปกับเมอรไลออน และตึกมารินา 

เดินทางเขาสูท่ีพัก...  Orchid Hotel /Furama City Centre / Amara Hotel / Granceller@Orchard Hotel 

หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 
 
 

วันท่ีสาม      มารีนาเบยแซนด+Sky Park – ขึ้นสิงคโปรฟลายเออร – ชอปปงยานถนนออชารด 

08.00 น. บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม   (ม้ือท่ี 3) 

  นําทานเดินทาง สู  มารีนา  เบย  แซนด  รีสอรท  

สถาปตยกรรมโรงแรมรีสอรท 3 ตึก โดยมีส่ิงกอสรางคลายกับเรือ

ใหญพาดวางบนตึกท้ัง 3 นําทาน ชม บรรยากาศโดยรอบ ท่ีจัด

สวนตางๆ  อาทิเชน  คาสิโนแหงใหม ใหญ หรูหรา อลังการ 

ตกแตงอยางดี  ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน  และ เปน

สวรรค สําหรับ นักชอปปง สามารถเลือกซ้ือสินคายี่หอตาง ๆ  (รวมคา

ขึ้นตึกชมวิว บน Sky Park ) 

  นําทานข้ึนสู สิงคโปรฟลายเออร (Singapore Flyer) ต้ังอยูท่ีอาว มาริ

นา เบย (Marina Bay) บนช้ันท่ีสามของหางรีเทล เทอรมินอล เปนจุดชม

วิวรูปแบบชิงชาสวรรค ท่ีมีความสูงถึง 165 เมตร โดดเดนดวยวิศวกรรม

ลํ้าสมัย จัดใหเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณโดดเดน ท่ีสุด

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ไดอยางชัดเจนจากมุมสูง ดื่มด่ํา ไปกับ
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ทัศนียภาพอันงดงามต้ังแตยามเชาจนถึงยามคํ่าคืนแบบ 360 องศา ของเกาะสิงคโปร รวมท้ังเกาะเล็กเกาะนอย 

ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย (รวมคาขึ้นชมวิว) 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 4)   

เมนูอาหารขึ้นช่ือของสิงคโปร – ขาวมันไก  Boon Tong Kee 

บาย  ใหทานอิสระกับการชอปปง เดินเลือกชมสินคา ทันสมัยท่ีถูกใจ ไมวา

จะเปน เส้ือผา กระเปา รองเทา ท้ังของบุรุษและสตรี เคร่ืองสําอางค รวม

ไปถึง สินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร  กลองถายรูป  กลองวีดีโอ  บริเวณยานชอปปง  ORCHARD ถนนท่ี

ทุกๆ คนท่ีมาสิงคโปรตองเดินชมและซ้ือสินคา BRAND NAME ยี่หอตาง ๆ ท้ังสองฝงถนน   

** อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง  

เดินทางเขาสูท่ีพัก...  Orchid Hotel /Furama City Centre / Amara Hotel / Granceller@Orchard Hotel 

หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันท่ีส่ี       เจาแมกวนอิม – พระเขี้ยวแกว (Buddhatooth Relic temple) – CHINA TOWN -  กรุงเทพ  

08.00 น. บริการอาหารเชา   ณ  หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 5) 
หลังอาหารนําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ท่ี วัดเกาแก ซ่ึงเปนท่ีเคารพ

นับถือของคนสิงคโปร เพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน ….จากนั้นนําทานเดินทางเขา 

ชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูกสรางข้ึนมาเม่ือไมนานมานี้ดวยทุนสรางกวา 53 ลาน

เหรียญสิงคโปร  โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4

ช้ัน แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  ขอเชิญทุกทานเดินเท่ียวชม  อาคาร

บานเรือนของชาวจีน ท่ียังคงความเปนเอกลักษณในยาน CHINA TOWN 

บันทึกภาพสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง ……. 

 (หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม) 

ในกรณีท่ีทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําคณะสวนรวม เดินทางสู 

สนามบิน 

12.55 น. นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางกี เตรียมตัว เดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ        

15.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 414 

17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ  
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รายการทองเท่ียวนี้อาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันไดตามความเหมาะสม 
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถ่ินในคร้ังนัน้ ๆ 
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน 

 

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย   6  เดือนไมตองทําวีซา 
 

 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  23  กุมภาพันธ 2559 

หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร , สิงคโปร – กรุงเทพฯ   

 คาภาษีสนามบินไทย - สิงคโปร 

 คารถปรับอากาศนําเท่ียว ตลอดรายการ      

 คาโรงแรมท่ีพัก 3 คืน ตามท่ีระบุ หรือระดับใกลเคียงกัน       

 คาบริการอาหารตามรายการ          

 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการท่ีระบุ           

 มัคคุเทศกดูแลตลอดการเดินทาง            

              คาธรรมเนียม  เขา ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ี เกาะเซ็นโตซา 

              คาธรรมเนียม  ข้ึนช้ันดาดฟา skypark มารีนาเบยแซนด 

              คาธรรมเนียม  ข้ึนชมวิว บนสิงคโปรฟลายเออร 

              คาธรรมเนียม  เขาชม+Sky way การเดนทบายเดอะเบย 

 คาลองเรือ Bumboat ในแมน้ําสิงคโปร 

  คาประกันภัยการเดินทางทานละ  1,000,000  บาท   (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

  คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ 

กําหนดการเดนิทาง 

สิงคโปร 4 วัน 3 คืน   ( TG ) 

ผูใหญ พัก 
2-3 ทาน 

เด็กต่ํากวา 12 ป 
พักกับ 2 ผูใหญ เสริม

เตียง 

เด็กต่ํากวา 12 ป 
พักกับ 2 ผูใหญ 
ไมเสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

13-16, 14-17 เมษายน 2559 27,900 26,900 25,900 6,000 



 หนา 7 จาก 7 

 

CS02_SIN 4D 3N (TG)   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

          กระเปาเดินท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน  

          คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ อาทิเชน คาซักรีด คาเคร่ืองดื่มในหองพักและ คาโทรศัพท เปนตน 

          เคร่ืองดื่ม และ คาอาหารท่ีส่ังพิเศษนอกเหนือรายการ 

     คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000  บาท  โดยโอนเงินเขาบัญชี   

     (หากยังไมชําระคามัดจํา  ยังไมถือวาการจองสมบูรณบริษัทฯขอสงวนสิทธิ รับผูท่ีพรอมชําระคามัดจํากอน) 

สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ  

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 20 วัน  

3. เม่ือทานสํารองท่ีนั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ   ถือศีล 

มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
 

เอกสารประกอบรายการทัวรถือเปนเอกสารสําคัญ 
หมายเหตุ      บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม   /   การไมรับประทานอาหารบางม้ือ  
ไมเท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร เปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน  / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ 

  เง่ือนไขการยกเลิก  ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วัน หักคาใชจายสําหรับกรุปท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการ 
  การันตีคามัดจําท่ีพักไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการ 
  เดินทาง 21 วันข้ึนไป   เก็บคาใชจาย 10,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร / 
  ยกเลิก  กอนการเดินทาง 1- 10 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
ความรับผิดชอบ บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจ
รับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ 

   การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการ 
  เดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 
          


