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SINGAPORE 

SURESURE !! 

ชมเมอืงสงิคโปร ์– ยนูเิวอรแ์ซล 
3 วนั 2คนืโดยสายการบนิ JET STAR (3K) /AIR ASIA (FD) 

รวมต ัว๋ USS + Singapore Flyer + Bumboat ในรายการ 

 

 

 

 

 

SHOCK PRICE เร ิม่ตน้ 16,999.- 
 

 พาเทีย่ว Haji lane Singapore (ฮาจเิลน) สตรทีแฟช ัน่ในอาคารเกา่ 
 ขึน้ชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก Singapore Flyer 

 ชมโชวน์ า้พุแสง ส ีเสยีง “Wonderful Light”สุดอลงัการทีอ่า่วมารนีา่ เบยแ์ซนด ์
 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสยีา่นใจกลางเมอืงสงิคโปร ์

 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 
 ชมโรงแรมและคาสโินหรู MARINA BAYS SAND 
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสงิคโปร ์

 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 
 พเิศษ ! ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa  
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 วนัแรก  กรุงเทพฯ -Singapore Flyer - CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY– BUMBOAT - มารี

นา่ เบยแ์ซนด ์+ ชมโชวน์ า้พุ “WONDER FULLIGHT”      

ส าหรบัสายการบนิ AIR ASIA (FD359) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 3 ประต ู1 เคา

เตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.00น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD359 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางกี ประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนั้นน าท่านเดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมืองสงิคโปรท์ี่มกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่ 

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

ส าหรบัสายการบนิ JET STAR (3K) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรE์ ประตู3 สายการบนิเจ็ทสตารแ์อร์

เวย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

09.15 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที3่K512 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางกี ประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนั้นน าท่านเดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมืองสงิคโปรท์ี่มกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆทา่นตอ้งทึง่ 

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

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

น าทา่นขึน้ชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์(รวมคา่

บตัร)ถอืว่าเป็นชงิชา้ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลก โดยมคีวามสูง 165 

เมตร ซึง่สงูกว่าลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทีเดยีว เมื่อมองววิจาก

ดา้นบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสงิคโปร์ และบริเวณ

ศูนย์กลางการคา้ย่านมารีน่า ซึง่สามารถมองไปรอบๆไดท้ั่วทศิ 360 

องศาสงิคโปรฟ์ลายเออร์ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมี

กระจกชว่ยปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนัน้ผูเ้ยีย่มชมสามารถมองเห็นววิของ

เมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุลูกหลููกตาแลว้ยังมองเห็นววิทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้กีดว้ย แต่ละแคปซลูจะมี

แอรป์รับอากาศท าใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพืน้ที ่28 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมมีา้น่ังเล็กๆ 

ไวส้ าหรับคนทีม่คีวามกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมววิพรอ้มกับความสะดวกสบายดว้ย

ไม่ตอ้งกังวลและการหมุนแต่ละรอบใชเ้วลาประมาณครึง่ชั่วโมง แต่ละแคปซลูจุคนได ้28 คน 

นอกจากนี้ยังมเีสยีงบรรยายมมุมองทัศนียภาพตา่งๆ ทีค่ณุมองเห็นไดร้อบทศิ 

จากน ัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ซึง่

ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจุดชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่“Old Parliament House” ซึง่ในอดตี

เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก 

ผา่นชม“Elephant Statue”รปูป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย 

ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศ

สงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์

โดยรปูป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพ

ทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดด
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 เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน จากน ัน้น าท่านชม 

น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปร์

ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี้ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน

แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธรุกจิชาว

ฮอ่งกงซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืงโดยคน

สงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผัสน ้าจะพบโชคดี

และร ่ารวยตลอดปี 

จากน ัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์

GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุ

บนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีว ้

ส าหรับใหผู้ท้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 

5 SGD และ ไมร่วมคา่เขา้ FLOWER DOMES 28 SGD) 

น าทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนานมารว่ม 

150 ปี ในฐานะทีเ่ป็นท่าเทยีบเรอืเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลารก์คยี”์ ก็ยัง

เต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้นที่ผลัดเปลีย่นกันมา

เยอืน โกดังสนิคา้ถกูปรับเป็นรา้นอาหารหรหูรา ผับ บาร ์และแหล่ง

บันเทิงที่ตอ้นรับนักท่องเที่ยวทั ้งกลางวันและกลางคืนพร้อม 

ล่องเรอื BUMBOATชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสงิคโปร ์30 

นาท(ีรวมคา่เรอืแลว้) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแส

นอร่อยอาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอร่อยในปี 1696 ก่อต ัง้โดย Mr. Yeo 

Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้ า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ

วา่ Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sands เป็นลาน

ทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

20.20 น. – 21.00 น. อสิระท่านที ่“มารนี่า เบยแ์ซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีสุ่ดในสงิคโปร ์มารีน่า เบย์

แซนด์ส ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท2์3 SGD) 
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 “มารนี่า เบยแ์ซนด”์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์สกาย

พารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ที่กวา้งขวางกว่า 12,400ตร.ม. และ

จัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 

ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา 

เบยแ์ซนด์ส คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น

คาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกม

หลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้

อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลีก

และภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย 

อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กัCopthorne King's Hotel / PARC SEVERIEGN / HotelRoyal หรอื   

เทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

 

วนัทีส่อง วดัเจา้แมก่วนอมิ-UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้)   

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho 

Temple วัดนี้ เ ป็ น วัดที่มีชื่อ เสียงอย่างมาก  ทั ้ งชาวสิงคโปร์และ

นักท่องเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้แม่

กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดนี้

สรา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั ้ง

รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นี้

ถกูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิ

แหง่นี้กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความ

ศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

 

 

 

 

 

 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

แถมฟร ีคปูองแทนเงนิสด 10 SGD/ทา่น*เงือ่นไขตาม condition ของ Resort World 

ในแตล่ะชว่งเวลา 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดียวที่ๆ คุณและ

ครอบครัวจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิ

เวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนิด

http://www.bmttour.com/
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 โดย18ชนิด เป็นเครือ่งเล่นที่ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 

โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 

42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว้่าจะ

เป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะ

ฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่า

วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึด าบรรพห์ากใคร

ลว่งล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านั้นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการ

แสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจาก

ภาพยนตรก์ารต์ูนเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับ

คุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอรก์เมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดใน

อเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการ

แสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่สปีลเบริก์ 

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ ีจ่ะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี้ โซนฟารฟ์ารอ์เวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟารฟ์ารอ์เวย์

พรอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ 

นอกจากนี้ยังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์

คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอน

เซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุใหค้ณุ

ไดเ้พลดิเพลนิกัไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!บการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซื้อ Optional TourS.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิด

ใหมใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park (ไมร่วมคา่เขา้ 38 SGD)จัดอันดับใหเ้ป็นอค

วาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็ม

ไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากวา่ 100,000 ตัว ตกแต่ง

ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ณ Resort WorldCasino (Buffet Meal) 

ใหท้า่นไดท้านอาหารแบบเต็มอิม่กบัหลายหลากเมนูสุดอรอ่ย ระดบัรสีอรท์เวลิด์ 

** ขอสงวนสทิธ ิก์ารทานบุพเฟตใ์นคาสโิน สา หรบัผูม้อีายเุกนิ 21 ปี ข ึน้ไป ** 

** หากครอบครวัไหนมีสมาชิกอายุไม่เก ิน 21 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ 

เปลีย่นเป็นคปูองรบัประทานอาหารค า่ที ่Malaysian Food Street เป็น Meal Voucher 

มูลคา่ ทา่นละ 10 SGD แทน** 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กัCopthorne King's Hotel / PARC SEVERIEGN / HotelRoyal   หรอื 

เทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

 

วนัทีส่าม Haji Land (ฮาจิ เลน) – วดัพระเขี้ยวแก้วย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปป้ิงออรช์ารด์- 

กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ย่านบูกสิ เป็นย่านแฟชั่นวัยรุ่นของสงิค์โปร ์ส าหรับ ฮาจเิลน นั้นเป็นถนนเล็กๆ 

แห่งนึงในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อป รา้นคา้ รา้นอาหาร ที่มรีวดลายสสีันมากมาย และไม่

เหมอืนใคร มมีมุใหถ้่ายรปูเยอะพอสมควร รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทืท่ัง้
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mailto:info@bmttour.com


6 

 

Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 ภายในและภายนอก เรยีกไดว้า่ ใครทีไ่ดม้าเดนิทีน่ี่แลว้ตอ้งไดข้องตดิไมต้ดิมอื หรอืไม่ก็คงจะ

ไดภ้าพถ่ายสวยๆ กลับไปอย่างแน่นอนนักท่องเที่ยวทั ้งชาวสงิคโปร์ และชาวไทยก็จะมา

ถา่ยภาพแถวๆ นี้กัน ถอืวา่เป็นจุดไฮไลทข์อง Haji lane Singapore (ฮาจเิลน) เลยก็วา่ได ้

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวนช์มวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)

สรา้งขึน้เพือ่เป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว

แกว้ (หา้มถ่ายภาพ)ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอิม และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี

ศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขาย

ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้

ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรือของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิง

ระดับโลก เพราะว่ามศีูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงรายสองฝ่ังถนน 

อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

*** รถจะสง่และรบัคณะทีบ่รเิวณถนนออรช์ารด์เทา่น ัน้ *** 

***(อสิระอาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 

ส าหรบัสายการบนิ AIR ASIA(FD350) 

……... น. เจอกันทีจุ่ดนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ี

20.35น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD350 

22.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

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

ส าหรบัสายการบนิ JET STAR (3K513) 

........... น. เจอกันทีจุ่ดนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ี
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mailto:info@bmttour.com


7 

 

Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 19.10น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเจ็ทสตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K513 

20.40น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัสายการบนิ JET STAR (3K509) 

........... น. เจอกันทีจุ่ดนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ี

22.50น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเจ็ทสตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K509 

00.20+1น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

 “สิง่ทีคุ่ณคดิ...เนรมติไดโ้ดยเรา” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15ทา่นขึน้ไป (มี
หวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ พกัเดีย่ว 

 3K512  
  0915-1250  

3K513  
1910-2040 

19-21 JUN 2015 16,999.- 5,900.- 

17-19 JUL 2015 16,999.- 5,900.- 

30 JUL - 1 AUG 2015            17,999.- 5,900.- 

3K512 /3K509 วนัอาสาฬหบชูา 17,555.- 5,900.- 

 3K512         
0915-1250   

3K513  

1910-2040 

31 JUL - 2 AUG 2015    
วนัอาสาฬหบชูา 

17,999.- 5,900.- 

 3K512         
0915-1250   

3K513  
1910-2040 

14-16 AUG 2015 16,999.- 5,900.- 

 3K512         

0915-1250   
3K513  

1910-2040 

16-18 OCT 2015 16,999.- 5,900.- 

3K512 /3K513 23-25 OCT 2015 18,555.- 5,900.- 

3K512 /3K509 วนัปิยะ 17,999.- 5,900.- 

 3K512        

 0915-1250  
3K513  

1910-2040 

13-15 NOV 2015 16,999.- 5,900.- 
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 FD359 

0700-1030 
FD350 

2035-2205 

5-7 DEC 2015 วนัพอ่แหง่ชาต ิ 18,555.- 5,900.- 

 3K512        
 0915-1250  

3K513  
1910-2040 

5-7 DEC 2015 วนัพอ่แหง่ชาต ิ 18,555.- 5,900.- 

 3K512        
 0915-1250  

3K513  

1910-2040 

25-27 DEC 2015 17,999.- 5,900.- 

29-31 DEC 2015 20,555.- 5,900.- 

3K512        

0915-1250   
/3K509 2250-

0020+1 

30 DEC - 01 JAN 2016 20,999.- 5,900.- 

 

FD359 

0700-1030 
FD350 

2035-2205 

31 DEC - 02 JAN 2016 
20,999.- 5,900.- 

วนัปีใหม ่

 3K512        

 0915-1250  
3K513  

1910-2040 

1-3 JAN 2016  
18,555.- 5,900.- 

วนัปีใหม ่

3K512        
0915-1250   

/3K509 2250-

0020+1 

1-3 JAN 2016 
20,999.- 5,900.- 

วนัปีใหม ่

 

 
***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio(ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จ าหน่าย 1,200-1,500 บาทตอ่ทา่น*** ขึน้อยูก่ับชว่งการเดนิทาง 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่ 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ปี                                   ราคา 4,000 บาท 
เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

  
หากลูกคา้ตอ้งการพกั Marina bay sands (3K/FD) 
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 เพิม่ 8,000 บาท/ทา่น/คนื 

 ราคาส าหรบัหอ้ง TWN/DBL/TRP                           

 ราคา Base on Deluxe room + ABF                                         
 ราคารวมรถรบัสง่พรอ้มเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกเรือ่งเช็คอนิน ์
 ราคายงัไมร่วม surcharge ชว่งเทศกาล โปรดเช็คอกีคร ัง้              

**โปรดเช็คหอ้งวา่งกอ่นท าการจอง** 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพั่ก 2 คนื 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้
 คา่ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วนั // คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ 
ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัย
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หาก

ทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางใน
กรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้
เพราะการช าระคา่ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทน
ของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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