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ทัวร์สิงคโปร์ 3 วนั 2 คนื วนัที่ 13 – 15 เมษายน 2560 

วันแรก เชียงใหม่ – สิงคโปร์  - เมอร์ไลอ้อน – มารีน่าเบย์แซน – น ้าพแุห่งความม่ังคั่ง – 
ล่องเรือ Bumb Boat 

9.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน Silk Air (MI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ Ruby 
Travel คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบนิ Silk Air (MI) เท่ียวบินท่ี MI701 
15.45 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค 
(Merlion Park) ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ผา่นชมโรงละคร
เอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานขนาด
ใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของ
สิงคโปร์  จากนั้นน าท่านเยีย่มชม  มารีน่า เบย์ แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์
แซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง  โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky 
Park ตั้งอยูช่ ั้นท่ี 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ย
เรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด ์สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ี
กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky 
on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวั
โรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไป
กบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้
อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและ
ภตัตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดง
พาสปอร์ตและห้ามมีอายตุ  า่กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุด
สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซือ้สินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้พุแห่งโชคลาภหรือน า้พุแห่งความมัง่คัง่ ท่ีกลุ่มอาคารซนัเทค ซิต้ี(Suntec 
city)ของประเทศสิงคโปร์ เป็นกลุ่มอาคารท่ีว่ากนัว่าออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ทุกประการ จนเช่ือกนัว่า
เป็นจุดท่ีมีฮวงจุม้ดีท่ีสุดในโลก และท่ีตรงกลางของกลุ่มอาคารน้ีเอง ท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของน ้ าพุแห่ง
โชคลาภ(Fountain of Wealth) ซ่ึงก็เช่ือกนัว่าเป็นจุดศนูยร์วมของพลงังานดา้นบวกตามหลกัฮวงจุย้ ท่ี
ดึงดูดผูค้นท่ีมีความศรัทธาทางศาสตร์น้ีใหเ้ดินทางมารับพลงักนัถว้นๆหนา้ 
 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ Bumboat หรือเรือทอ้งแบน ท่ีแต่เดิมเอาไวข้นถ่ายสินคา้จากส าเภาใหญ่นอก
ปากอ่าวเขา้มาในตวัเมืองชั้นใน ทุกวนัน้ีถกูดดัแปลงกลายเป็นเรือทอ้งเท่ียวท่ีเป็นสญัลกัษณ์อย่า่งหน่ึง
ของประเทศสิงคโปร์ แถมไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางมีนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัชีวิตของ
เมืองริมน ้ าทยอยมาใชบ้ริการไม่ไดห้ยดุหยอ่น ทุกท่านจะไดช้มทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้ า และส่ิงปลุก
สร้างท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์มากมาย เช่น เมอไลอ่อนพ่นน ้ า, มารีน่า เบย ์แซนดส์, รูป
ป้ัน Raffle Landing Site นอกจากน้ี ทุกท่านยงัจะไดเ้ห็น Esplanade หรือ ตึกทุเรียนท่ีสร้างเป็นโรง
ละครริมอ่าว ระหว่างล่องเรือไปตามแม่น ้ า เรือ Bumboat จะพาผูโ้ดยสารลอดใตส้ะพานถึง 12 สะพาน
ตั้งแต่สะพานเก่าแก่ท่ีสุด จนกระทั้งถึงสะพานท่ีใหม่ท่ีสุดอยา่ง The Helix Bridge ท่ีเช่ือมอ่าวมารีน่า
เบยไ์วก้บัมารีน่า เบย ์แซนดส์ 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้าน Song Fa 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม GRAND CHANCELLOR หรือ GRAND PACIFIC HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

วันที่สอง ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ – ชอปป้ิงออชาร์ด 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการตั้งแต่ 09:00 – 18:00 
น. (เล่นกีร่อบกีไ่ด้ตามใจชอบ) โดยอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 
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ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทหอ้งพกั 
1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
1) พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar 
Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและ  เจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่น
ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 
ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแห่ง
ความบนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้าน Boon Tong Kee (ขา้วมนัไก่) อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงของสิงคโปร์ 
จากนั้นน าท่านสู่ยา่นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและ
สินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอ็ยท,์ โรบินสนั, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์
ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แบรนด์
เนมชั้นน าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม GRAND CHANCELLOR หรือ GRAND PACIFIC HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

วันที่สาม การ์เดนบายเดอะเบย์ – China town – สนามบิน – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัจากนั้นน าทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย 
เดอะ เบย์ (GARDEN BY THE BAY) ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้าน
ไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super 
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tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร 
บนยอดของ Super tree (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตส์ าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิ
ท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) 
และยงัมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม จากนั้นน าท่านผา่นชม สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นชิงชา้
สวรรค ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หลงัจากรับประทานเชา้เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ China town ยา่นไช
น่าทาวน์ท่ีมีความเป็นมาเก่าแก่ของสิงคโปร์นั้นมีการผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ไดอ้ยา่งลง
ตวั โดยมร้ีานคา้เก่าแก่และตลาดหลายแห่ง รวมไปถึงร้านขายของแปลก ๆ และร้านกาแฟสวย ๆ 
หลงัจากนั้น น าท่านแวะชมวดัพระเขีย้วแก้ว เป็นวดัขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางไชน่าทาวน์ ท่ีวดัแห่งน้ีมี
พระบรมสารีริกธาตุท่ีเป็นพระทนตข์องพระพุทธเจา้อยู ่เป็นวดัพุทธท่ีมีสถาปัตยกรรมจีนสมยัราชวงศ์
ถึง วดัแห่งน้ีไดถ้กูสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2548 โดยใชทุ้นสร้างกว่า 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์เลยทีเดียว 
ภายในวดัไดร้วบรวมพระพุทธรูปองคส์ าคญั รวมทั้งเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยไดมี้การจดัแบ่ง
โซนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถดูไดจ้ากภายในลิฟทว์่าตอ้งการไปเท่ียวชมท่ีบริเวณโซน
ไหน ก็สามารถกดลิฟทไ์ปท่ีชั้นนั้นไดท้นัที อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

12.00 น. ไดเ้วลามุ่งหนา้สู่สนามบินซางฮี เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั จ.เชียงใหม่ 
15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน Silk Air (MI) เท่ียวบินท่ี MI706 
17.10 น. คณะกลบัถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

***รายการทัวร์สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** 
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อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน  24,900 

พกัห้องเดี่ยว ช าระเพิม่ท่านละ 4,500 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั (เชียงใหม่ – สิงคโปร์) 
2. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีสิงคโปร์ (ไกดไ์ทยไทย) 
6. ค่าประกนัการเดินทาง (เฉพาะประกนัอุบติัเหตุ) ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000

บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ  ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงือ่นไขการให้บริการ 

1.การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 
  3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
  3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

     3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 

 

 


