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ประเทศสงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางพาณชิยส์ าคัญของโลกแหง่หนึง่ โดยเป็นศนูยก์ลางการเงนิใหญส่ดุเป็น
อันดับสีแ่ละเป็นหนึง่ในหา้ทา่ทีวุ่น่วายทีส่ดุ เศรษฐกจิซึง่เป็นโลกาภวิฒันแ์ละมคีวามหลากหลายอาศัยการคา้
เป็นหลัก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลติ ซึง่คดิเป็นประมาณ 30% ของจดีพีขีองสงิคโปรใ์นปี พ.ศ. 2556 ในแง่
ความเทา่เทยีมกันของอ านาจซือ้ ประเทศสงิคโปรม์รีายไดต้อ่หัวสงูสดุเป็นอนัดับสามของโลกแตม่คีวามเหลือ่ม
ล ้าของรายไดร้นุแรงทีส่ดุในหมูป่ระเทศพัฒนาแลว้ ประเทศสงิคโปรไ์ดรั้บการจัดอันดับสงูในแงก่ารศกึษา 
สาธารณสขุและความสามารถการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ เมือ่ปลายเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2557 มปีระชากรอาศัย
อยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์กอืบ 5.5 ลา้นคน ซึง่กวา่ 2 ลา้นคนมสีญัชาตติา่งชาต ิแมส้งิคโปรจ์ะมคีวามหลากหลาย 
แตเ่ชือ้ชาตเิอเชยีมมีากทีส่ดุ 75% ของประชากรเป็นชาวจนี โดยมชีนกลุม่นอ้ยทีส่ าคัญ เชน่ ชาวมลาย ู ชาว
อนิเดยีและชาวยเูรเชยี มภีาษาราชการสีภ่าษา คอื ภาษาอังกฤษ ภาษามลาย ู ภาษาจนีกลาง และภาษาทมฬิ 
และประเทศสนับสนุนพหวุฒันธรรมนยิมผา่นนโยบายทางการตา่ง ๆอกีดว้ย 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  18-20 เม.ย. / 16-18 พ.ค.62  

 

04.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิฟ้ำหลวงเชยีงรำย อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก สำยกำรบนิ Air 
Asiaโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

06.40 น.  เหนิฟ้าสู่ สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD926 (บรกิำรอำหำรเทีย่งบน

เครือ่ง) 

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนำมบนิชำงก ี ประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาด

สะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บำ่ย    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 
จากนัน้น าท่านชม เมอืงสงิคโปร ์ชม Merlion Park ถำ่ยรูปคูก่บั เมอรไ์ล

ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปปั้นคร ึง่สงิโตครึง่ปลำนีห้นัหนำ้ออกทำง

อำ่วมำรนิำ่มทีศันยีภำพทีส่ำยงำมโดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดด

เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน น าท่านแวะชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain 

of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ ซันเทค มาจากค าใน

สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี AIR ASIA (FD) 

ขำไป FD926 CEI - SIN 06.40-11.00 

สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี AIR ASIA (FD) 

ขำกลบั FD927 SIN - CEI 11.40-13.45 

ประเทศสงิคโปร ์มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ สำธำรณรฐัสงิคโปร ์เป็นนครรัฐสมัยใหมแ่ละเป็นประเทศที่
เป็นเกาะขนาดเล็กทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตัง้อยูน่อกปลายทศิใตข้องคาบสมทุรมลายแูละอยูเ่หนอืเสน้
ศนูยส์ตูร 137 กโิลเมตร ดนิแดนของประเทศประกอบดว้ยเกาะหลกัรปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู ซึง่มักเรยีกวา่เกาะ
สงิคโปรใ์นภาษาอังกฤษ และเกาะอจูง (Pulau Ujong) ในภาษามลาย ูและเกาะทีเ่ล็กกวา่มากอกีกวา่ 60 เกาะ 
ประเทศสงิคโปรแ์ยกจากคาบสมทุรมลายโูดยชอ่งแคบยะฮอรท์างทศิเหนอื และจากหมูเ่กาะเรยีวของประเทศ
อนิโดนเีซยีโดยชอ่งแคบสงิคโปรท์างทศิใต ้ ประเทศมลีกัษณะแบบเมอืงอยา่งสงู และคงเหลอืพชืพรรณดัง้เดมิ
เล็กนอ้ย ดนิแดนของประเทศขยายอยา่งตอ่เนือ่งโดยการแปรสภาพทีด่นิ 

วนัแรก  เชยีงรำย –สงิคโปร–์  Merlion Park –  Fountain of Wealth –  Garden by The Bay  (B/L/D) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

ภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่

นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลาน

น ้าพุ และไดส้ัมผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี น าท่านชม น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ แหลง่

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ การเ์ดน้บายเดอะเบย ์ “GARDEN BY THE BAY’’ 

ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์ และ

เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ

อทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์ นอกจากนีย้ังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงู

เขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ 

Super tree (รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่ว

และสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิี่

ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี ้Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้

เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28

เหรยีญ ประมาณ 728 บาท) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2) 
 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ทีพ่กั Quality hotel / Chancellor@Orchard  หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

07:00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้   ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม (3)   

08:00 น. หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าทกุทา่นสู ่เกาะเซ็นโตซา่(ค าแนะน า : ควรพกนามบัตรของโรงแรม

ไปดว้ยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางกลับโรงแรมหากมกีารพลัดหลงกับคณะ) เกาะเซ็นโตซา่ 

หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิม ของคน

วนัทีส่อง  Sentosa หรอื Universal Studio Singapore – Marina Bay Sands                                  (B/-/D) 



 

 

อังกฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใช ้ ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี ่ คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่ (Fort Siloso) ใน 

ตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 

ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถกูจัดใหม้สีถานที ่ ส าหรับทอ่งเทีย่วหลายที ่ สามารถน่ังรถรางฟรี

ภายในเกาะเชือ่มตอ่ไปยังสถานทีเ่ทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio ,Images Of Singapore , 

Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ และอืน่ๆอกีมากมาย ใชเ้วลาเทีย่วทีน่ี ่ ครึง่วนั แลว้น าทา่นไปรับประทาน

อาหาร  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บำ่ยพำทำ่นไปชอ้ปป้ิงถนน Orchard 

 หรอืทา่นทีไ่มไ่ปเกาะ Sentosa ตามโปรแกรมขา้งบนสามารถเลอืกไป Universal Studio of 

Singapore เทีย่วเต็มวันก็ได ้ ทางบรษัิทฯจะน าทา่นไปสง่ Universal (ไมร่วมคำ่เขำ้ชม 

2200 บำทไมร่วมอำหำรเทีย่งมทัีง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เลน่ไดไ้ม่

จ ำกดัรอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ ในเกาะเซ็นโตซา่รายลอ้มดว้ย

ความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู 6 ดาวที่

หลากหลายรปูแบบ มทัีง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford 

Tower  

 

1.พบกับเครือ่งเลน่ใหม ่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle 

และ Battlestar Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2.Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3.Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลัง

อยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่งMadagascar  

4.Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ 

5.Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ี

เสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6.Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7.Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วม

แหง่ความบันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

**(อสิระอำหำรกลำงวนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)** 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่น

ของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวนั ทา่น

สามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโินโดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุมหาศาล

เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชมความอลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่ง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกับเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ สลอ๊ตแมชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง 

ฯลฯ (หมายเหต ุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้งแสดงพาสปอรต์

และหา้มมอีายตุ า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุ

สภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี 

รวมทัง้ของฝากทีร่ะลกึหลงัจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน 

Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง *** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. 

Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park  (ไมร่วมคา่

เขา้ 34 SGD) จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็น

อโุมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวม

สตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์

ของทะเลตา่งๆ ท่ัวโลก 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  ตอนเย็นไกดจ์ะนดัหมำยมำรบัที ่Universal Studio แลว้น าท่านไปภัตตาคาร รวม 
  กับท่านทีเ่ลอืกเทีย่วเกาะ Sentosa 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (4) 

จากนัน้อสิระท่านที่ “มำรนีำ่ เบย ์ แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์

แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์ คอื The 

Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่ 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคำ่ข ึน้ลฟิท ์ 23 SGD ประมำณ 

600 บำท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอื

วา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มีพืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็น

สวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ 

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

เบย ์ แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัวอาคาร อันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่

เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับ

เกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่  

1,500 ตู ้ อาท ิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมี

รา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ ทา่นทีจ่ะเขา้

สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ ่ ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใส่

กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและ

ภัตตาคารมากมายส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆไดม้ากมาย 

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

20.00 น.  ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีม่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ี
ชือ่เสยีงวา่ Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina 
Bay Sands เป็นลานที่น่ังหันหนา้ออกทางอ่าว Marina 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ทีพ่กั Quality hotel / Chancellor@Orchard  หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

07:00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้   ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม (5)   

08.00น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
11.40 น.  ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิแมฟ้่ำหลวง เชยีงรำย โดยสำยกำรบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่

FD927 (บรกิำรอำหำรเทีย่งบนเครือ่ง) 
13.45 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงรำย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ไมม่รีำคำเด็ก) 

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ       15,888  บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ            5,000    บาท 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะตลอดทรปิ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำม  สงิคโปร ์– เชยีงรำย                                                                                                       (B/-/-) 



 

 

 


