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ไฮไลท์ 
• ออกเดนิทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เร่ิมต้นเพยีง 2 ท่าน ได้ ในงบประมาณสบายๆ 

• ท่องเที่ยวซิตีท้ัวร์(คร่ึงวนั) ไม่พลาดชมและถ่ายภาพคู่กบัสถานที่สุดชิคของสิงคโปร์ 

• บริการรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 

• ที่พกั 2 คนื สบายๆในโรงแรม 3 ดาว  ณ MOON 23 HOTEL  พร้อมอาหารเช้า*** 

• อสิระเลอืกทัวร์เสริม หรือ บริการเสริม จากเรา 1 รายการด้านล่างได้ตามใจต้องการ** 

  - แลกซ้ือบตัร Univesal ราคาพเิศษ!! เพยีง 1,400 THB  
  - บัตรเข้าชม Garden by the Bay (2Domes)   

 

 

WONDERFUL SINGAPORE 
PACKAGE YOU CAN CHOOSE!!! 

3DAYS  2NIGHTS 
 

ก าหนดการเดนิทาง : วนันี ้- 31 ธันวาคม 2561 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

5,900.- 
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วนัที่แรก  สิงคโปร์ – สนามบินชางก ี– ที่พกั 

... น. เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและการศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เวลาทอ้งถ่ินสิงคโปร์เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 รถรับท่าน ณ จุดนัดพบแบบ Seat in Coach เพ่ือน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์ จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก 
MOON 23 HOTEL   

 

วนัที่สอง ซิตีท้ัวร์ : (วดักวนอมิตงฮุดโช – เมอร์ไลออน – วดัเทียนฮกเขง – การ์เด้นบายเดอะเบย์) – ที่พกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 รถรับท่านจากโรงแรมท่ีพัก (Seat in Coach) เพ่ือน าท่านชม

เมืองโดยซิต้ีทวัร์(คร่ึงวนั) เร่ิมจากน าท่านชมพร้อมถ่ายรูปคู่กบั 
เมอร์ไลออน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึง
สิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดด

เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน   
จากนั้ นน าท่ านชม  ….วัด เที ยนฮกเขง(Thian Hock  Keng                      
Temple) เป็นวดัจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์และเป็นอีก
หน่ึงวดัดังของย่านไชน่าทาวน์ ท่ีมีช่ือเสียงด้านความสวยงาม
ปราณีต และเป็นวัดท่ีการตกแต่งด้วยวัสดุและช้ินงานจาก

หลากหลายประเทศ เช่น กระเบ้ืองจากยโุรป เสาหินแกรนิตแกะสลกัลายมงักรจากจีน แผน่ป้ายจากราชวงศชิ์ง และ
ยงัเป็นการสร้างวิหารไมแ้บบเขา้สลกัโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1821 เพ่ือสักการะเทพธิดาแห่ง
ทอ้งทะเล  Mazu เพ่ือขอให้การเดินทางมาเกาะสิงคโปร์ไดอ้ย่างปลอดภยั เพราะในสมยัก่อนบริเวณถนน Telok 
Ayer ท่ีวดัน้ีตั้งอยู่ นั้นเคยเป็นชายฝ่ังทะเลมาก่อน ชาวจีนท่ีเดินทาง
มาท่ีสิงคโปร์จึงมีการข้ึนฝ่ังมาตั้งรกรากกนัอยูบ่ริเวณน้ี แต่สิงคโปร์
มีการถมท่ีดินเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจนเป็นอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั    จากนั้น
น าท่านชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้น บาย
เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัตน้ไม้
นานาพนัธ์ุและเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แห่งชาติของ 
MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ ณ บริเวณอิสระ 7 สวน 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั MOON 23HOTEL   
 

วนัที่สาม อสิระท่องเที่ยว และ พกัผ่อนตามอธัยาศัย – สนามบินชางก ีสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ใหท่้านอิสระท่องเท่ียว และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

แนะน าท่องเที่ยว : 27 สถานที่ท่องเที่ยว ย่านถนนออร์ชาร์ด  
>>> http://www.dplusguide.com/2014/27-shopping-on-orchard-road-part-2  

 สมควรแก่เวลา จากนั้นรถน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางก ีสิงคโปร์ เพ่ือท าการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทางกลบัฯ 

http://www.dplusguide.com/2014/27-shopping-on-orchard-road-part-2
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*************************** 

อตัราค่าบริการ : ส าหรับ 2 ท่านขึน้ไป 

โรงแรม ท าเลทีต่ั้ง 
ราคาผู้ใหญ่/ท่าน  
(พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว/ท่าน 
หรือ พกัเพิม่/คืน 

ราคาเด็ก 
(ไม่ใช้เตียง) 

MOON 23 HOTEL Little India 5,900 + 4,500 3,500 
 
 
 
 

 
** กรณสีนใจวนัเดินทางช่วงเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง** 

ข้อควรทราบ :  
❖ ราคานีย้กเว้นเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
❖ BLACK OUT PERIOD : 24 – 27 APR 2018 , 15 – 17 JUNE 2018 , 26 – 28 JUNE 2018 , 13 – 16 SEP 2018 , 17 – 

19 OCTOBER 2018 , 24 – 25 DECEMBER 2018 , 31 DECEMBER 2018 – 1 JANUARY 2019 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรม (แบบ Seat in Coach) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด / ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 5SGD/ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่าที่ตกลง โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 21 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
➢ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
➢ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  


