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ก ำหนดกำรเดินทำง 29 - 31 มีนำคม 2560 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินดอนเมือง – สิงคโปร ์- เมอรไ์ลออ้น – ตึกหนำมทเุรยีน 

                                      Garden by the Bay  - ลงเรอื OVATION OF THE SEAS 

05:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง เคำน์เตอรเ์ช็คอิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินสำยกำรบินแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ   คอยอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

07:10 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย โดยเท่ียวบินท่ี FD359  

 บรกิำรอำหำร พรอ้มเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

10:25 น. เดินทำงถึง สนำมบิน ซำงงี ประเทศสิงคโปร ์(เวลำทอ้งถ่ิน เรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น ำท่ำนผ่ำน

ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกรน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่ำสดุบนเกำะ

สิงคโปร ์ 

จากนั้นน าท่านถ่ายรปูคู่กับ เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร ์ซ่ึงมีอายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออก

ทางอ่าวมารินา่ ซ่ึงมทีศันยีภาพงามมากๆ The Merlion นีถ้กูผสมผสาน

ระหว่างความจริง และต านานซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลาก าลัง

โตค้ลื่น ส่วนหัวนัน้เป็นสญัลกัษณข์องต านานการคน้พบ สิงหปุระ หรือ

สิงคโปร์ในปัจจบุัน จากนั้นน าท่านชม อำคำร Esplanade หรือ โรง

ละครรปูทรงตึกหนำมทเุรียน ที่ตัง้อยบูริเวณปากอ่าวแมน่ า้สงิคโปร ์

ตรงขา้มกับเจา้รปูป้ันเมอร์ไลออ้น ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่ง แลนดม์าร์ค ที่

หลายๆ คนไปเที่ยวสิงคโปร์แลว้จะตอ้งถ่ายรปูคู่กลับมาดว้ยเสมอ 

จุดประสงค์ในการสร้างโรงละคร Esplanade ขึ้นมาก็เพื่อจะให้เป็น

สัญลักษณ์ของความบันเทิง ความร่ืนเริง ในดา้นอตุสาหกรรมการ

แสดงและดนตรี ต่างๆ คลา้ยกับอาคาร Opera House ในเมืองซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลยี  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สดุในสิงคโปร์ และ

เป็นศูนย์กลางในโครงการ พัฒนา  Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บริหาร

โครงการโดยคณะกรรมการดแูลอุทยานแห่งชาติ  (National Park) ของ

รัฐบาลสิงคโปร์ เองเลย  ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ  the Flower 

Dome  และ Cloud Fore st (ไม่รวมค่าเข ้าโดม ทั้ง2โดม) ภายในสวนยัง

ประกอบไปดว้ยสวนในแบบต่างๆ  เช่น สวนแบบพืชสวน(Horticulture) , 

Heritage Garden รวบรวมพันธุไ์มต้่างๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคมุ

งานโดยบริษทัภมูิสถาปัตยข์องอังกฤษ และหนึ่งในไฮไลทข์องสถานที่นี้ ที่จะ

ดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees ซ่ึงเป็นโครงสรา้งที่ท าเป็นรปู

ตน้ไมม้ีความสงูตัง้แต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณ

ตึกสงู 9 ชัน้ ถึง 16 ชัน้นัน่เอง ในสวนจะมีเจา้ supertrees นี้ทั้งหมด 18 ตน้ 

โดยใชร้ะบบสวนแนวตัง้ ปลกูตน้ไมท้ี่เป็นพืชเมอืงรอ้น ทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั 

และเฟิรน์  ในเวลากลางวันเจา้ตน้ไมย้ักษเ์หล่านี้ก็จะชว่ยใหร่้มเงา และความ
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เย็นช ุม่ชืน้ไปทัว่บริเวณสวนตรงนัน้ และเมือ่ตกกลางคืน ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นีก็้จะงดงามไปดว้ยสสีนัสวยงามจากแสง

ไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ตน้ไมเ้หล่านี้ จะติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อสรา้งไฟฟ้าใหก้ับตวัเองในการให้

แสงสว่างยามค า่คืน ตลอดจนหล่อเลี่ยงระบบน า้ที่จะท าใหค้วามเย็นกับบริเวณโดยรอบ จะมีทางเดินยกระดับ

เชื่อมต่อ Supetrees แต่ละตน้ นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สงู และบนตน้ที่

สงู 50 เมตร จะมีจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในส่วน

นี ้ (Bay South at Garden by the Bay) ไม่รวมค่ำเขำ้ 2 โดม/ไม่รวม สกำยวอลค์ 

15.00น. จากนัน้ น าทกุท่าน เดนิทางสู ่ท่าเรือ เพื่อท าการเช็คอินท ์ขึน้เรือ ส าราญ OVATION OF THE SEAS สามารถเช็ค

อินทไ์ดต้ัง้แตเ่วลา15.00-16.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยั

ตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

17.00น. เรอืออกเดินทำงจำกท่ำเรอืสิงคโปร ์ ม ุ่งหนำ้ส ูน่่ำนน ้ำสำกล   

 บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรือ   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุ 

 อลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ  
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ  

                              OVATION OF THE SEAS   

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

ขอ้มลูส าหรับ OVATION OF THE SEAS เป็นเรือขนาด  168,666 ตัน ประกอบดว้ย 18 ชั้น 

รองรบัผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 4,180 ทา่น มีจ านวน 2,090 หอ้ง 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง         ท่ำเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ  

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ สนกุสนานกบัสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือในชว่ง

สดุทา้ย (กรณุาฟังประกาศจากเสียงตามสายบนเรือ กรณีการรบัหนงัสือเดินทางคืน หรือ การวาง

กระเป๋าสมัภาระหนา้หอ้งพัก ของท่าน  

 

 

 

11.00 น. เรือเทียบท่าท่ี ทา่เรือแหลมฉบงั อ าลาเรือส าราญระดบัโลก พรอ้มทัง้ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และรบัสมัภาระของท่าน และเดินทางสูจ่ดุหมายตอ่ไป 

................................................................................................................................... 

 

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหทิ้ป  โดยประมำณ วนัละ 9 SGD /ท่ำนลกูคำ้ / วนั 
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อตัรำค่ำบรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าหอ้งพกับนเรือ  2 คืน  พรอ้มกิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

2. ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือตามทีร่ะบใุนรายการ  

3. ยานพาหนะ รับ-สง่  ตามรายการที่ระบไุว ้ 

4. ค่าภาษที่าเรือ   

5. ค่าบริการบนเรือ   

6. ค่าตัว๋เคร่ืองบินขาไป กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์  

7. ค่ารถรับ-สง่ ท่าเรือแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าอาหาร นอกเหนอืจากรายการที่ระบไุว ้และเคร่ืองดืม่มนิบิาร ์ภายในหอ้งพกั 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ อาทิเชน่ ค่าโทรศัพทภ์ายในหอ้งพกั ค่าซักรีดเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย (พาสปอรต์) ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาต ิหรือบคุคลท่ีตอ้งยื่นขอวีซ่าเขา้สงิคโปร์ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

5. ค่ารถรับสง่ แหลมฉบงั – กรงุเทพ 

*** กรณุำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยเุกิน 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบัตทิางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั

,วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

SINGAPORE 

OVATION  

OF THE SEAS 

3 วนั 2 คืน BY FD 

INSIDE BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ ท่ำนละ 20,888 23,888 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว 13,000 15,000 
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หมำยเหต ุ 

• ส าหรับผูม้คีรรภท์ี่อายคุรรภไ์มเ่กิน 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาองักฤษ )ก่อนการ

เดนิทาง 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืง  ของไทยไมอ่นญุาตให้

เดนิทางออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษทัฯสงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 


