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กาํหนดการเดินทาง : มิถุนายน – สิงหาคม 58 

วนัแรก กรุงเทพฯ – Merlion –นํ#าพุแห่งความมั%งคั%ง -  วดัพระเขี#ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ# งถนนออร์ชาร์ด – 

มารีนาเบย์ แซนด์ – ชมโชว์ Wonderful Light & Sound      (-/L/D) 

 
06.00 น. คณะพร้อมกนัที>สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน NOK SCOOT โดยมี

เจา้หนา้ที>ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
08.25 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน NOKSCOOT เที%ยวบินที% XW202 
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัaนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ที>มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งทึ>ง  
เที%ยง รับประทานอาหารเที%ยง ณ ภัตตาคาร ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee 
บ่าย จากนัaนนาํท่านเดินทางสู่ ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ> งเป็นจุดชมวิวริมแม่นํa าสิงคโปร์ถ่ายภาพกบั MERLION 

สัญลกัษณ์ประจาํประเทศสิงคโปร์ ผา่นชมตึก Esplanade ตึกที>สร้างขึaนเหมือนหนามทุเรียน ชม อาคาร
โบราณของที>ทาํการศาลสูงสุดแห่งเมือง นาํท่านสู่ ซันเทคซิตี# Suntec City ตึก 5 หลงัที>ออกแบบตามหลกั 
ฮวงจุย้ ประหนึ>ง อุง้มือมีห้านิaวเรียงราย มี นํ#าพุแห่งความมั%งคั%ง Fountain Of Wealth นํa าพุ ที>> ใหญ่ทีสุด อยู่
ตรงกลางอุง้มือพอดี แทนที>จะพุง่ขึaนเหมือนกบันํaาที>อื>น ๆ แต่กลบัไหลลง ความเชื>อที>วา่เหมือนเงินทองไหล
มาเทมาอยูใ่นอุง้มือนั>นเอง เชื>อกนัวา่จะทาํใหชี้วติคนที>>สัมผสัโชคดีและรํ>ารวยมีเงินมีทองตลอดปี เดินทางสู่  
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 ย่านไชน่าทาวน์ ชม วัดพระเขี#ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึaนเพื>อเป็นที>ประดิษฐานพระ

เขีaยวแกว้ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีaสร้างสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ ์เมื>อ
วนัที> 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัaงหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้น
บาท) ชัaนล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชัaน 2-3 เป็นพิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสือ ชัaน 4 เป็นที>
ประดิษฐานพระเขีaยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ> ง
มีศิลปกรรมการตกแต่งที>สวยงาม จากนัaนนาํคณะอิสระชอ้ปปิa ง ถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่
ล่าสุด จะถูกนาํมาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ที>ตัaงอยูบ่นถนนสายนีa เป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือ
และเรือสินคา้ทุกลาํจะ ตอ้งมาผา่นที> ท่าเรือของสิงคโปร์นีa เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปปิa ง
ระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชัaนดีมากมายตัaงอยูเ่รียงรายสองฝั>งถนน อาทิเช่น ห้าง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื>นๆอีกมากมาย 

คํ%า รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเยี>ยมชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที>สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนด์ ประกอบไปดว้ย

ห้องพกัและห้องสูทกวา่ 2,561 ห้อง  โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั#งอยู่ชั#นที% 57 ของ
โรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ#น 22 เหรียญ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัaงอยู่บนอาคารทัaง 3 แซนด์ สกาย 
พาร์คนีa ถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที>สุดในโลก มีพืaนที>กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวน
ลอยฟ้าที>มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 
650 ตน้ มีร้านอาหารที>หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน ที>ตัaงอยูใ่นตวั
อาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝั>งตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนที>เต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซึ> ง
นักท่องเที>ยวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ ( หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ ท่านที>จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ> ากว่า 21 ปี การแต่งกาย 
สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสัa น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ )สําหรับนักชอปปิa ง
ทัaงหลายสามารถเลือกซืaอสินคา้ยี>ห้อดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier  

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํa า ที>ใหญ่ที>สุดใน South East Asia กบัการแสดงที>มีชื>อวา่ Wonderful 
Light & Sound Show การแสดงนีa  จดัขึaนที>ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sands เป็นลานที>นั>งหนั
หนา้ออกทางอ่าว Marina 

ที%พกั นําคณะเข้าสู่ที%พกั Fragrance Hotel พกัผ่อนตามอธัยาศัย  
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วนัที%สอง อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย  (ไม่มีรถบัสบริการทั#งวนั) หรือเลอืกซื#อทวัร์เพิ%มเติม          (-/-/-) 

 
เช้า อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 

อิสระเตม็วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปปิa ง หรือเดินทางสู่สถานที>ท่องเที>ยวอื>น ๆ (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทาง) 
� ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  Universal Studio of Singapore*ไม่รวมบตัรค่าเขา้สวนสนุก* (ผู้ใหญ่ 74 

SGD เด็ก 54 SGD) 
� อิสระให้ท่าน ช้อปปิ# งอัธยาศัย สามารถสอบถามขอ้มูลและเส้นทางการท่องเที>ยวไดจ้ากหัวหน้า

ทวัร์  (ไม่มีรถโคช้บริการ)แนะนาํแหล่งเที>ยวชอ้ปปิa ง ที>น่าสนใจ ถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนด์เนม 
รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนาํมาวางขายตามห้างสรรพสินคา้ ที>ตัaงอยูบ่นถนนสายนีa เป็นแห่งแรกเพราะวา่
สิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกลาํจะ ตอ้งมาผา่นที> ท่าเรือของสิงคโปร์นีa เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดั
ไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิa งระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชัaนดีมากมายตัaงอยู่
เรียงราย สองฝั>งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื>นๆอีกมากมาย 
Little India เป็นยา่นเก่าแก่ของคนอินเดียในสิงคโปร์ตามชื>อ ทุกวนันีa ยงัคงมีร่องรอยของการคา้
เครื>องเทศ เครื>องหอม เครื>องทอง เและผา้ไหมสาหรี>  ตกทอดมาให้เห็นอย่างคึกคกัตามสองฝาก
ถนน Serangoon Road อนัเป็นถนนเส้นหลกั หรือแมแ้ต่ถนนดา้นในอย่าง Campbell Lane, 
Dunlop Street และ Hindon Road ก็คึกคกัไม่แพก้นั ท่านสามารถมาหาซืaอนํa ามนันวดแบบอยุ
ร เวท  เค รื> อง ท อง  ธูป หอม  และ อื> นๆ  ไ ด้ที>> นี>  ช ม สี สันแล ะ ค วาม ส วย ง า มข อง  วัด  Sri 
Veeramakaliamman ที>เป็นวดัฮินดูสําหรับสักการะเจา้แม่กาลีโดยเฉพาะ ไฮไลท์ของลิตเติaล
อินเดียที>ใครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คือ ห้างมุสตาฟา ท่านสามารถมาช็อปปิa งที>ห้างมุสตาฟาไดต้ลอด 
24 ชั>วโมง สิ>งที>แนะนาํใหซื้aอคือ นํaาหอม เพราะราคาถูกมาก 

หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที%จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุ
ตํ%ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั#น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ 

 อสิระอาหารเที%ยงและคํ%า เพื%อให้ท่านได้สนุกกบัการเล่นเครื%องเล่น และช้อปปิ# งอย่างเต็มที% 
ที%พกั นําคณะเข้าสู่ที%พกั Fragrance Hotel พกัผ่อนตามอธัยาศัย  
 
วนัที%สาม สนามบินซางฮี – กรุงเทพฯ      (-/-/-) 
เช้า อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
09.30 น. ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินซางฮี 
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13.25 น. ออกเดินทางกลับกรุง เทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เที>ยวบินที> XW201(ไม่มีบริการอาหารบนเครื>อง) 

14.25 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที%ยวนี#อาจเปลี%ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  
ทั#งนี#ถือเป็นเอกสิทธิyของผู้จัดโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ** 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื%องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั#งนี#จะขึ#นอยู่กบัลูกค้าเป็นสําคัญ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ท่านละ 

พกัห้องละ 2ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี%ยว

เพิ%ม 

19-21 มิถุนายน 2558 

พเิศษ!!! มีอาหารเช้า 2 มื#อ 

พกัที%  marrison hotel 

9.900 9.900 3,800 

20-22 มิถุนายน 2558 8,888 8,888 3,800 

26-28 มิถุนายน 2558 8,888 8,888 3,800 

27-29 มิถุนายน 2558 8,888 8,888 3,800 

3-5 กรกฎาคม 58 9,500 9,500 3,800 

10-12 กรกฎาคม 58 9,500 9,500 3,800 

17-19 กรกฎาคม 58 9,500 9,500 3,800 

24-26 กรกฎาคม 58 9,500 9,500 3,800 

7-9 สิงหาคม 58 9,500 9,500 3,800 

14-16 สิงหาคม 58 9,500 9,500 3,800 

 

อตัราค่าบริการนี#รวม 

 ค่าตัzวเครื>องบินไป-กลบัตามเส้นทางที>ระบุในรายการ 
 ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปลี>ยนแปลงตัzว 
 ค่าอาหารทุกมืaอ ตามที>ระบุในรายการ 
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 ค่าเขา้ชมสถานที>ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าที>พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที>ระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที>ยวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที>มี 
 ค่านํaาหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / ท่านละ 1 ใบ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถิ>นนาํท่านท่องเที>ยวตลอด 
 รายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
 การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิaนเชิง1,000,000บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท(เงื%อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที%บริษัทได้ทาํไว้ ) 
 

อตัราค่าบริการนี#ไม่รวม    

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื>องดื>มที>สั>งเพิ>มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั>งเพิ>ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ>มเองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ%นท่านละ 12 สิงคโปร์ดอลล่า ต่อ 1 ท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% และภาษีหัก ณ ที%จ่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 
 ค่านํaาหนกักระเป๋าสัมภาระ ที>หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีที>ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวั
คนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถิ>นที>อยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 นิaว 2 รูป 
แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยื>นวซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื>องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื>นวซ่ีา) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 
 ค่าเข้าชมสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  

 
 
ข้อกาํหนดและเงื%อนไขการให้บริการ 

ควรจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ส่วนที>เหลือชาํระก่อน การ
เดินทาง 20 วนั หากจองไม่ถึง 30 วนั ก่อนวนัเดินทางให้ชําระเงินเต็มจํานวน 
เงื%อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึaนไป คืนเงินทัaงหมด(ยกเว้นกรุ๊ปที%เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที%ต้องการันตี มัด
จํากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที%มีการการันตีค่ามัดจําที%พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 



 
42/37 Moo 5, Lamlukka 11 Road. Kookot, Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand.  

 Tel: (662) 987 7074-5 Fax: (662) 987 5564  
Website: www.smartworldholiday.com  
  E-mail: info@smartworldholiday.com 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
1.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่  14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทัaงหมด 

2. เนื>องจากตัzวเครื>องบินตอ้งเดินทางตามวนัที> ที>ระบุบนหน้าตัzวเท่านัaน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี>ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทัaงสิaน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี>ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ~ ในการคืนเงินทัaงหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. กรณีที>กองตรวจคนเขา้เมืองทัaงที>กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที>บริษทัระบุ
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ~ ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัaงสิa  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที>ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมืaอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัaงสิaน หากเกิดสิ>งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที>เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที>ยวเอง 

6. เมื>อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัaงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื>อนไข 
    ขอ้ตกลงต่างๆ ที>ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัaงหมด 
 

 

 
 


