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DAY 1: เชียงใหม่ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – น ้ำพุแห่งควำมม่ังคัง่ 
– มำรีน่ำเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก The Sand Sky Park) – 
โรงแรม (-/-/D) 
 DAY 2: ไชน่ำทำวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ยนิูเวอร์ซัล สิงคโปร์ – 
โรงแรม  (B/L/D) 
DAY 3: อิสระชอปป้ิงถนนออชำร์ด (ไม่มีรถบริกำร) – สนำมบิน
สิงคโปร์ – เชียงใหม่ (B/L/-) 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 วนั 2 คืน 

เดินทำงวนัที ่12 – 14 เมษำยน 2562 รำคำ 27,900 บำท 
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ทัวร์สิงคโปร์ 3 วนั 2 คืน  

วันแรก เชียงใหม่ – สิงคโปร์  - เมอร์ไลอ้อนพำร์ค – น ้ำพแุห่งควำมม่ังคั่ง – มำรีน่ำ เบย์ 
แซนด์ 

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

11.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน Silk Air (MI) เที่ยวบนิที่ MI701 

 

 

 

 

15.35 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพำร์ค 
(Merlion Park) ชมเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ผา่นชมโรงละคร
เอสพลานาด ท่ีมลีกัษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานขนาด
ใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของ
สิงคโปร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ำ้พุแห่งโชคลำภหรือน ำ้พุแห่งควำมมัง่คัง่ ท่ีกลุ่มอาคารซนัเทคซิต้ี 
(Suntec city) ของประเทศสิงคโปร์ เป็นกลุ่มอาคารท่ีว่ากนัว่าออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ทุกประการ จน
เช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดในโลก และท่ีตรงกลางของกลุ่มอาคารน้ีเอง ท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
น ้ าพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ซ่ึงก็เช่ือกนัว่าเป็นจุดศูนยร์วมของพลงังานดา้นบวกตามหลกัฮ
วงจุย้ ท่ีดึงดูดผูค้นท่ีมีความศรัทธาทางศาสตร์น้ีใหเ้ดินทางมารับพลงักนัถว้นๆหนา้ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเยีย่มชม มำรีน่ำ เบย์ แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ 
The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 อาคาร แซนด ์สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
สวยงาม มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่
ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
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ท่านท่ีจะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมอีายตุ  า่กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษ
ห้ามใส่กางเกงขาส้ัน สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) ส าหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลาย
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier  
จากนั้นน าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ  CHANCELLOR ORCHARD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่สอง ไชน่ำทำวน์ – วัดพระเขีย้วแก้ว – ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ  

 

 

 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัจากรับประทานเชา้เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ China town ยา่นไชน่าทาวน์ท่ีมคีวามเป็นมา
เก่าแก่ของสิงคโปร์นั้นมีการผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั โดยมีร้านคา้เก่าแก่
และตลาดหลายแห่ง รวมไปถึงร้านขายของแปลกๆ และร้านกาแฟสวยๆ หลงัจากนั้น น าท่านแวะชม 
วดัพระเขีย้วแก้ว เป็นวดัขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางไชน่าทาวน์ ท่ีวดัแห่งน้ีมีพระบรมสารีริกธาตุท่ีเป็น
พระทนตข์องพระพุทธเจา้อยู ่เป็นวดัพุทธท่ีมีสถาปัตยกรรมจีนสมยัราชวงศถึ์ง วดัแห่งน้ีไดถู้กสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2548 โดยใชทุ้นสร้างกว่า 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์เลยทีเดียว ภายในวดัไดร้วบรวม
พระพุทธรูปองคส์ าคญั รวมทั้งเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยไดมี้การจดัแบ่งโซนไวอ้ยา่งชดัเจน 
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถดูไดจ้ากภายในลิฟทว์่าตอ้งการไปเท่ียวชมท่ีบริเวณโซนไหน ก็สามารถกด
ลิฟทไ์ปท่ีชั้นนั้นไดท้นัที 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ Universal Studio of Singapore (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ)  เปิดบริการตั้งแต่ 
09:00 – 18:00 น. ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ตั้วอยใูนเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่ม
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ของทะเลสาบ ทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower และยนิู
เวอร์ซลัสตูดิโอมีทั้งหมด 7 โซน ดงัน้ี 

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 ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไมรู้่ลืม  
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7. Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วม

แห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี CHANCELLOR ORCHARD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่สำม อิสระชอปป้ิง – สนำมบิน – เชียงใหม่ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้อปป้ิงตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเดินทางไปชอปป้ิง ณ ถนนออร์ชำร์ด 
(ไม่มีรสบัสบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลกูค้าเป็นผู้ รับผดิชอบเอง)  ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า
และสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอ็ยท,์ โรบินสนั, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์
ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แบรนด์
เนมชั้นน าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย  

11.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
12.00 น. ไดเ้วลามุ่งหนา้สู่สนามบินซางฮี เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั จ.เชียงใหม่ 
15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสำยกำรบนิ Silk Air (MI) เที่ยวบนิที่ 

MI706 
17.05 น. คณะกลบัถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภำวะ
อำกำศและเหตุสุดวสัิยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึง 
ผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนของเงนิ** 

อตัรำค่ำบริกำร 
วันที่เดินทำง อัตรำค่ำบริกำร รำคำ/ท่ำน (บำท) พกัเด่ียวช ำระเพิม่ 

12 – 14 เมษำยน 2562 ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่ำน  27,900 
4,500  บำท 

   

 

อัตรำนี้รวม 
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  
 

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

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1.การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บำท  
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 
 

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

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดนิทำง ต้องมอีำยเุหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มจุีดประสงค์เดินทำง

เพ่ือท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
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4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

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 
 
 

 


