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Design Your Trip เท่ียวสิงคโปร ์ไหว้พระ 9 วดั     
แก้ชง เสริมดวง 3 วนั 2 คืน  

 

 
3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหาร 5 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิชางก ี– (1) วดัเจา้แมก่วนอมิ – (2) วดัเจา้แมก่วนอมิทง้ฮดุโจว้ – (3) วดัตนัสชิงซู – 
มารน่ิาบารร์าจ 

- -  

2 สะพานเฮนเดอรส์นั เวฟ – (4) วดัศรมีารอิมัมนั – (5) วดัพระเขีย้วแกว้ – (6) วดัเซยีน จู ่กง    

3 (7) วดัเทยีนฮกเก๋ง – (8) วดัเยีย่ไหช่งิ – ชอ้ปป้ิงย่านออรช์ารด์ – สนามบนิชางก ี– กรงุเทพฯ  - - 

เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 6 ท่าน 8ท่าน พกัเดีย่ว 

 
พกัโรงแรม Fort Canning Lodge Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

(ระดบั 3 ดาว) 

 
รถรบัสง่สว่นตวั รถตู ้Toyota Commuter 

 

ราคา/ทา่น 16,900.- 13,900.- 4,500.- 
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D.I.Y เลือกสถานท่ี ได้สงูสุด 8 ท่ี จากทัง้หมด 17 ท่ี 
*ทางบรษิทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดนิทางในแตล่ะวนั เพื่อความเหมาะสม หลงัจากเลอืกสถานทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

วดัเจ้าแม่กวนอิม  
มรีปูป ัน้หล่อของพระจณุทโีพธสิตัว ์ทีเ่ชื่อ
กันว่ามีความศกัดิส์ิทธิ ์โดยเฉพาะเรื่อง
การขอความรกั 

 

วดัเจ้าแม่กวนอิมท้งฮดุโจ้ว  
ขึน้ชื่อเรื่องความศกัดิส์ิทธิ ์ขอพรสิ่งใดก็
มักได้ตามที่ปรารถนา ไม่ว่าจะประสบ
ความส าเรจ็ด้านการงาน หรอืขอพรให้
สุขภาพแขง็แรง อายุยืนยาว 

 

วดัตนัสิชงซู  
ถูกสรา้งขึน้โดยชาวจนีตระกูลตนัทีอ่พยพ
มา เพื่อกราบไหวบ้รรพบุรษุ ชื่อ “ตนัสชิง
ช”ู ซึง่นกัทอ่งเทีย่วจะนิยมแวะเวยีนมาขอ
พรด้านโชคลาภ และความรุ่งเรือง ที่
บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์  

มาริน่าบารร์าจ  
เขื่อนกัน้น ้าที่มกีารสร้างสิง่อ านวยความ
สะดวกคล้ายกบัเป็นส่วนต่อขยายมาจาก
สวนมารน่ิาการเ์ด้น โดยม ีสวนลอยฟ้าที่
เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่อยู่บนชัน้ลอย 

 

สะพานเฮนเดอรส์นั เวฟ  
ทางเดนิศกึษาธรรมชาตทิี่ลดัเลาะไปตาม
ปา่ของภูเขาเฟเบอร ์มไีฮไลทเ์ป็นสะพาน
รูป เกลียวคลื่ น เฮนเดอร์สัน  เวฟ ที่
สวยงาม สะพานคนเดินที่สูงที่สุดของ
สงิคโปร ์  

วดัศรีมาริอมัมนั  
ศาสนสถานฮนิดูเก่าแก่ทีสุ่ดในสงิคโปร์ มี
ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นคุม้ครองใหพ้น้จาก
โรคภยัไข้เจบ็ รวมถึงรกัษาโรคระบาด 
และอาการเจบ็ปว่ยต่าง ๆ 

 

วดัพระเขี้ยวแก้ว  
วัดขนาดใหญ่ อาคารสีแดงสด ตัง้อยู่ใจ
กลางไชน่าทาว น์  ผู้คนจ านวนมาก
เดินทางมาไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริ
มงคลให้แก่ตนเอง แก้ดวงปีชง และขอ
พรจากเทพเจา้ประจ าปีเกดิ  

วดัเซียน จู่ กง 
วดัจนีลทัธเิต๋าทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดในโลก มี
ชื่อเสยีงในการใหพ้รด้านโชคลาภ ความ
เป็นสริมิงคล รวมถงึขอพรใหเ้ทพเจา้ช่วย
ปกป้องใหแ้คล้วคลาดจากศตัรแูละภยั
อนัตรายต่างๆ 

 

วดัเทียนฮกเก๋ง  
หรือ "วัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์" 
ถือเป็นวดัจนีที่เก่าแก่ที่สุดในสงิคโปร์ มี
ชื่อเสยีงเรื่องการขอบตุร และความสงบ
สุข ชีวิตคู่ท่ีย ัง่ยืนและราบร่ืน 

 

วดัเย่ียไห่ชิง  
วัดลัทธิเ ต๋าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งใน
สิงคโปร์ ขึน้ชื่อโดยเฉพาะการคล้องด้าย
แดงกบัเฒา่จนัทรา ซึง่เชื่อว่าจะใหพ้รดา้น
คู่ครองและความรกั และเทพทีใ่หพ้รดา้น
การศกึษาอกีดว้ย 

 

ช้อปป้ิงย่านออรช์ารด์  
แหล่งชอ็ปป้ิงมชีื่อเสียงของชาวสงิคโปร์
และเ ป็นถนนที่คลาคล ่ าไปด้วยผู้คน 
สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงทัว่โลก เตม็ไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ 

 

เมอรไ์ลอ้อน 
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป
ป ัน้ครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหนัหน้าออกทาง
อา่วมารน่ิา  มทีศันียภาพทีส่วยงามโดยมี
ฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด”  
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ลิตเต้ิล อินเดีย 
ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียใน
สงิคโปร ์ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่เครื่องเทศ
สายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย 
มาลยัดอกมะล ิและผา้ไหมส่าหรี ่

 

ไชมส ์
ตัง้อยู่ท่ามกลางสนามหญ้าเขียวชอุ่ม 
น ้ าตกหินอ่อน ลานกว้าง และอาคาร
แบบนีโอคลาสสคิ 

 

สะพานเกลียว ฮีลิกซ ์
สะพานส าหรบัคนเดนิทีม่รีูปทรงทนัสมยั
และสวยงามทีสุ่ดสะพานหนึ่งของประเทศ
สงิคโปร ์

 

สวนป้อมปราการ แคนนิง 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจ
กลางตัวเมืองสิงคโปร์ ที่ภายในแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆทีน่่าสนใจ จดุเด่นอยู่ที ่
อุโมงค์ต้นไมมุ้มอนัซีน เหมาะส าหรบัมา
ถ่ายรปูสวยๆ 

 

ตรอกฮาจิเลน 
เ ป็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ฝ ัน ข อ ง
นักท่องเที่ยวสายถ่ายรูป ที่นี่มภีาพวาด
ตามก าแพงสวย ๆ เก๋ ๆ อยู่ตลอดถนน
ทัง้เสน้ 

  

ตวัเลือกโรงแรมเพ่ิมเติม (Upgrade) 

 
โรงแรม Mi Hotel 
 

ช าระเพิม่ 1,000/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 5,500/ทา่น 

 
โรงแรม Mandarin Orchard Singapore 

 
ช าระเพิม่ 6,000/ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 9,500/ทา่น 

ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบรษิัทถอืว่าท่าน รับทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทั  
 บรกิาร Private Tour โดยมไีกดท์อ้งถิน่พดูภาษาไทยใหบ้รกิาร จะไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถิน่เท่านัน้  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถิน่ (Local Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัคนขบัรถของท่านและทมีฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจง้ ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิ ไกดท์อ้งถิน่จะถอืป้ายชือ่ของท่านเพือ่รอรบัท่าน  
 ส าหรบัท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

 อตัราค่าบรกิารทีแ่สดงขา้งตน้ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 6 ท่านขึน้ไป กรณจี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
และจะไมค่นืเงนิค่าทวัร์ทีช่ าระมาแลว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนาม ิแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองท่ีนัง่และช าระเงิน 

 ยืนยนัการส ารองท่ีนัง่กบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงนิยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัการส ารอง  
 กรณรีาคารวมตัว๋เครือ่งบนิช าระเงนิ 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง  
 หากท่านไมช่ าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
 หลงัจากส ารองทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่า่ยขายจะนดัวนั-เวลา ไปรบัหนงัสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรม เพือ่ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรบั

ประเทศทีต่อ้งท าวซ่ีา) 
 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง หลงัจากไดช้ าระเงนิมดัจ าในครัง้แรกไปแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า 
 อนึ่งเมื่อท่านไดย้นืยนัใหท้างบรษิทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรอืยนืยนัการส ารองหอ้งพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมกีารเปลี่ยนแปลง ห รอืยกเลกิการ

เดนิทางในภายหลงับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร ์และค่าตัว๋เครือ่งบนิไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ ในกรณตีัว๋ทีส่ามารถท ารฟีนัดไ์ดผู้เ้ดนิทางตอ้งรอเงนิค่ารี
ฟนัด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลกิทุกครัง้ จ านวนเงนิขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ ขอคดิ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ คอืค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นชือ่ตัว๋เครือ่งบนิเท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยู่ในเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงนิมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณใีดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 
 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึน้อยู่กบัการวางรปูแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะของท่าน
จองหอ้งประเภทอื่น ๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ดว้ย 

 ในกรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวัจากราคาต้นทุนทีค่ดิไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงเพือ่ความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


