
 

 

รหัสทัวร GOH1900819 
ทัวรสิงคโปร Universal 3 วัน 2 คืน (MI) 
ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบยแซนส ศูนยรวมรานคาแบรนดเนม และ คาสิโนสุดอลังการ 
ชมแมน้ําสิงคโปร สัมผัสสิงคโปรยามค่ําคืน ท่ี Clarke Quay  
ชมสวนสุดอลังการของสิงคโปร GARDEN BY THE BAY (ไมรวมคาเขาโดมและคาข้ึนลิฟต) 
ถายรูปเปนที่ระลึกกับเมอรไลออน หรือ สิงโตพนน้ํา สัญลักษณของสิงคโปร 
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจีนยานไชนาทาวน ชมพระเข้ียวแกว  
สนุกเต็มวันกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขา) 
ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ีถนนออรชารด  
ล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองเล่ืองช่ือ“ขาวมันไก” รสชาติตนตํารับสิงคโปร  
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1:  สนามบินเชียงใหม – สนามบินซางฮี MI701 (1125-1535)– Garden by the 
Bay - มารีนาเบยแซนส –ยาน Clarke Quay 

09.00 
น. 

คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม  เคานเตอรสายการบินซิลคแอร  โดย
มีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

11.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบินซิลคแอร  เท่ียวบินที่ MI701 

15.35 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศกทองถิ่น 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู Garden by the Bay อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่
ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และเปนศูนยกลางการพัฒนา
อยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree คูท่ีมี
ความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 
50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD 
(208 บาท/ทาน) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท/ทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันอิสระเที่ยวชม มารีนา เบย แซนด รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปรมารีนา 
เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮ
ไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
23 SGD ประมาณ 600 บาท/ทาน) เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบน
อาคารท้ัง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญท่ีสุดในโลก มี
พ้ืนที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง200 ม. 
บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 



 

 

650 ตน มีรานอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย 
แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวา
เปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอด
เหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนัน
หยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 

นําทานอิสระชมแสงสี ยาน Clarke Quay ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มี
ประวัติยาวนานมารวม 150 ป ในฐานะท่ีเปนทาเทียบเรือเกาแกทุกวันน้ี “คลารก
คีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน 
โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวท้ังกลางวันและกลางคืน (ไมรวมคาลองเรือ 25 เหรียญ ประมาณ 
650 บาท/ทาน) 

      นําคณะเขาสูท่ีพัก Moon 23 Hotel 3* หรือเทียบเทา 

วันที่ 2:  

Day 2 เลือกได 
Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ใหลูกคาไดเที่ยวและชอปปم�งไดเต็มท่ี 
Option 2 : เลือกซ้ือ option เสริม Universal Studio of Singapore พรอม
รถรับ–สง  
                 ในราคาเพียง 2,500 บาท 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
Option 
1 : 
 

Free Day อิสระเต็มวัน ใหลูกคาไดเที่ยวและชอปปم�งไดเต็มที่ 

Option 
2 : 
 

Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผูใหญ/เด็ก ทานละ 
2,500 บาท  รวมรถตู ไป-กลับ(น่ังไดสูงสุด 8 ทาน)ไมมีมัคคุเทศกและหัวหนาทัวร
ใหบริการ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่จองกอน
เดินทางเทาน้ัน]*** 
Universal Studio of Singapore มีท้ังหมด 7 โซน เปดบริการ 10:00 – 
18:00 น.(เลนก่ีรอบก่ีไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนที่ 49
เอเคอร ในเกาะเซ็นโตซารายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบมีรีสอรทหอง
พัก 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี 



 

 

คาสิโน เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยูที่โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเคร่ืองเลนใหม ลาสุด Transformers The Ride : The Ultimate 
3D Battle และ BattlestarGalacticaเคร่ืองเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา  
3) Madagascar A Crate Adventureเปนการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ 
เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเร่ือง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดง
กิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ือดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะ
ต่ืนเตนประทับใจไมรูลืมมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมม่ี 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลา
สัตวโลกลานป 
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูด วอลออฟ
เฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง 
มีอาหารใหเลือกมากมายกวา 56 ราน หลากหลายสไตล ท้ังในสวนของยูนิเวอร
แซลและในสวนของ Festive Walk, New York Town, Food Court 
Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ทานสามารถเขาเส่ียงโชคในคาสิโน โดยคาสิโน
แหงแรกของประเทศสิงคโปรท่ีใชการลงทุนมหาศาลเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหมา
เขาชมความอลังการระดับชาติท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย 
อิสระกับเกมสตาง ๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ(หมาย
เหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาคาสิโนตองแสดงพาสปอรตและ
หามมีอายุต่ํากวา 21 ป การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส
ชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ)หรือ อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมายท่ี
กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ทาน
สามารถเดินเลนใน Festival Walk ท่ีเปดตลอด 24 ช่ัวโมง ไดเวลาอันสมควร 
คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

***(อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       ท่ีพัก โรงแรม Moon 23 Hotel 3* หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3:  Duty free-เมอรไลออน– ไชนาทาวน วัดพระเข้ียวแกว – ถนนออรชารด – 
สนามบินซางฮี –สนามบินเชียงใหม MI706 (1450-1650) 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะชมราน Duty free สินคาปลอดภาษีราคาพิเศษ เชน นาฬิกา น้ําหอม 

กลองถายรูป ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมสินคาแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ จากน้ัน
นําทานชมรอบเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากมัคคุเทศกทองถ่ิน
ซ่ึง ลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old 
Parliament House” ซ่ึงในอดีตเปนท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก นําทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน 
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาว
มารินา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลานาด” โดด
เดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน  
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเข้ียวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางข้ึนเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เม่ือวันท่ี 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1,500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธีช้ัน 2-3 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิมและใกลกันก็เปนวัดแขกซ่ึงมี
ศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม 
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ันนํา



 

 

และสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักก้ีพลาซา, อิเซตัน, 
ตากาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจาก
ทั่วโลก ไมวาจะเปนเส้ือผาแบรนดเนมช้ันนําตาง ๆ เคร่ืองใชไฟฟ�า ขนมขบเค้ียว 
ของฝาก ของท่ีระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสูสนามบินซางฮ ี

14.50 น. 
ออกเดินทางจากสนามบินซางฮเีพ่ือเดินทางกลับเชียงใหม  โดยสายการบิน

ซิลคแอร  เที่ยวบินที่ MI706 
16.50 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ  
และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 อัตราคาบริการ                                                                                      

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก 2- 12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก 2- 12 
ป 

(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันท่ี 28 – 30 มิ.ย. 
62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 4,500.- 11,888.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคาน้ีรวมรายการ

ทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 
(เด็กทารกตองเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ัน) 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
หมายเหตุ :  



 

 

1.สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
2.ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศก ทานละ 600 บาท/ทาน/ทริป (คา
ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร 
 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน)  

2.  คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  
3.  คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
4.  คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3.5 ดาว) 
5.  คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.  คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7.  น้ําหนักกระเป�าเดินทางที่สามารถโหลดไดทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  
8.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

9.   คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 



 

 

10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
   อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 600 บาท/ทาน /
ทริป 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 
   เง่ือนไขการจอง  
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว  
2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย



 

 

ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ
ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรม 
เนียมในการมัดจําต๋ัว  ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 


