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ทัวรโปรแกรม ทัวรสิงคโปร  3 วัน 2 คืน 
SINGAPORE OH HO !! 

สายการบิน NOOK  SCOOT  รหัสทัวร SIN5SV2 
วันเดินทาง 12-14 , 13-15 มิถุนายน 2558 

ไฮไลท •  ถายรุปคูกับ MERLION หรือสิงโตพนนํ้า สัญลักษณของประเทศสิงคโปร 
•  สนุกสนานแบบสุดเหวี่ยงไมรูลืม ที Universal Studio 
•  ชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร 
•  นําทานสัมผัสความโชคดีและรํ่ารวยที่ นํ้าพุแหงความมั่งค่ัง 
•  ชอปกระจายใน Marina Bay Sand และ ถนน Orchard  
•  พักหรูอยูสบายใกลแหลง ชอป ชิม ชิล  
•  นมัสการ “พระเข้ียวแกว” ที่ยานไชนาทาวนเพ่ือความเปนสิริมงคล 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง 
 

ผูใหญ (2 ทาน/
หอง) 

เดก็อายุต่าํกวา 12 ปพักรวมกับผูใหญ (2+1)  
พักเดี่ยว (เพ่ิม) เสริมเตียง ไมเสริมเตียง 

12-14 มิถุนา 58 12,700 บาท 12,700 บาท 11,700 บาท 3,800 บาท 
13-15 มิถุนา 58 12,700 บาท 12,700 บาท 11,700 บาท 3,800 บาท 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ  -  Mer Lion  -  นํ้าพุแหงความมั่งค่ัง - ชอปปงถนนออรชารด  - Garden by the bay -  

มารีนาเบย แซนด  -  ชมโชว Wonderful  Light  &  Sound 
 
06.00 น. 
 

 
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบนิ NOK SCOOT โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสัมภาระ 
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08.25 น. 
11.50 น. 
 
 
เที่ยง 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. 
 
 
ที่พัก 

เหินฟาสู สิงคโปร โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW202 
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว
เมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆทานตองทึ่ง 
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ขาวมันไก Boon Tong Kee 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปรถายภาพกับ MERLION 
สัญลักษณประจําประเทศสิงคโปร ผานชมตึก Esplanade ตึกที่สรางข้ึนเหมือนหนามทุเรียน ชม อาคาร
โบราณของที่ทําการศาลสูงสุดแหงเมือง..นําทานสู ซันเทคซิต้ี Suntec City ตึก 5 หลังที่ออกแบบตาม
หลัก ฮวงจุย ประหน่ึง อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย มี นํ้าพุแหงความมั่งค่ัง Fountain Of Wealth นํ้าพุ ที่ ใหญ
ทีสุด อยูตรงกลางอุงมือพอดี แทนที่จะพุงข้ึนเหมือนกับนํ้าที่อื่น ๆ แตกลับไหลลง ความเชื่อที่วาเหมือนเงิน
ทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือน่ันเอง เชื่อกันวาจะทําใหชีวิตคนที่ สัมผัสโชคดีและรํ่ารวยมีเงินมีทองตลอดป 
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY อิสระใหทานไดชมการจัด
สวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ือง
แหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟา
เชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ (ไม
รวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ Super Tree 5 SGD) และ ไมรวมคาเขา 2 DOMES 28 SGD )...จากน้ันนํา
ทุกทาน  ชอปปงราน Chocolate และ Duty Free ใหทุกทานเลือกซ้ือของที่ระลึก, เคร่ืองสําอางคคอส
เมติก, นํ้าหอมแบรนดดังมากมาย..... จากน้ันนําคณะอิสระชอปปง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหม
ลาสุด จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือ
และเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปง
ระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงรายสองฝงถนน อาทิเชน หาง 
TAKASHIMAYA , ISETAN , TANG และอื่นๆอีกมากมาย.. 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเย่ียมชม มารีนา เบย แซนด รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มารีนา เบย แซนด ประกอบไปดวย
หองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง  โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่ 57 
ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึน 22 SGD) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนด สกาย 
พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวน
ลอยฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 
650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี มารีนา เบย แซนด คาสิโน ที่ตั้งอยูในตัว
อาคารอันโออาหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง
นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ ( หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโน ตองแสดงพาสปอรตและหามมีอายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษ
หามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ )สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถ
เลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, 
Cartier 
 
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อวา Wonderful 
Light & Sound Show การแสดงน้ี จัดข้ึนที่ลาน Promenade หนา Marina Bay Sands เปนลานที่น่ัง
หันหนาออกทางอาว Marina 
นําคณะเขาสูที่พัก Quality Hotel /Oxford Hotel  หรือเทียบเทา 
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วันที่ 2 สวนสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร 
 
เชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก 

 
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
หัวหนาทัวร นําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  Universal Studio of Singapore รวมบัตรคา
เขาสวนสนุกแถมฟรี !! Gift Voueher มูลคา 10 SGD (Meal 5 SGD / Shopping 5 SGD) เม่ือเดินทางเขา
สวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  มีทั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) 
ยูนิเวอร  แซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวยความเขียวชอุมของ
ทะเลสาบ มีรีสอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน 
เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower  
 
Transformers The Ride The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เคร่ืองเลนรถไฟเหาะตี
ลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก 
Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา 
Madagascar A CrateAdventure เปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตร
เร่ือง Madagascar 
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมม่ี 
Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทาน
จะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม 
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานป 
Hollywood Boulevard  สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอล ลีวูด วอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ 
บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง หรือ เขาเสี่ยงโชค ในคาสิโน หรือ ชอปปง สินคาแบรนเนม ที่ กาลาเรีย 
หลังอาหาร ตามอัธยาศัยใน คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร ที่ใชการลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมาเขาชมความอลังการระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย 
อิสระอาหารเที่ยงและคํ่า เพื่อใหทานไดสนุกกับการเลนเคร่ืองเลน และชอปปงอยางเต็มที ่
นําคณะเขาสูทีพ่กั Quality Hotel /Oxford Hotel  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 วัดพระเข้ียวแกว - สนามบินซางฮี  -  กรุงเทพฯ 
 
เชา 
 
 
 
 
 
 
 
13.25 น. 
 
14.25 น. 

 
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร นอกโรงแรม 
เดินทางสู ยานไชนาทาวน ชม วัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางข้ึนเพ่ือเปนที่
ประดิษฐานพระเข้ียวแกวของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสรางสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง วาง
ศิลาฤกษ เม่ือวันที ่1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 
1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 
เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดั
แขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินซางฮี 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW201 (ไมมีบริการอาหารบน
เคร่ือง) 
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน*** 
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อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ 
 ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 คาอาหารทกุม้ือ ตามที่ระบใุนรายการ 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 
 คาที่พักตามระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาภาษีสนามบิน ทกุแหงทีมี่ 
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก. / ทานละ 1 ใบ 
 คาหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตามรายการ 
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง  
 การชดเชยอุบตัเิหตุสวนบุคคลกรณีเสียชวีิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท 
 คารักษาพยาบาลตออุบตัิเหตุไมเกิน 500,000  บาท(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมทีบ่ริษัทไดทาํไว ) 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม    

 คาใชจายสวนตวั อาท ิคาทาํหนังสอืเดินทาง, คาโทรศพัทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสัง่เพ่ิม กรุณาตดิตอหวัหนาทวัรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 12 สิงคโปรดอลลา ตอ 1 ทาน  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากบั
ภาษี) 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
 คาวีซาสาํหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตวัคน
ตางดาว 3)ใบสาํคญัถิ่นทีอ่ยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบญัชเีงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายส ี2 น้ิว 2 รูป แลว
ทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือ
เดินทางตองทาํเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวซีา) 

 คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

ขอกําหนดและเง่ือนไขการใหบริการ 

ควรจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชาํระมัดจําทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลอืชาํระกอน การเดินทาง 20 
วัน หากจองไมถึง 30 วัน กอนวันเดินทางใหชําระเงินเต็มจาํนวน 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี  
 มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปทีม่ีการการันตีคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
 ตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได) 

1.1 ยกเลกิกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เกบ็คาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
1.2 ยกเลกิกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เกบ็คาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร 
1.3 ยกเลกิการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตองเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด  
 ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับ 
 ทาน 
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน 
 รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 
4. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน 
 อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 
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5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจากความ 
 ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข 
    ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 


