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06.30 น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการ

บินไทยเวียตเจ็ทแอร ์โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

09.45 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร ์โดย เทียวบินที VZ620 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเปนทีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถินทีสิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพือความสะดวก

ในการนัดหมาย)  

นําทุกท่านเดินทางสู่ นาพุแห่งโชคลาภ (ซันเทคซิตี) สัญลักษณ์แห่งความมังคังรารวยใจกลาง

เมืองสิงคโปร ์ถือเปนจุดรับพลังฮวงจุ้ยทีดีทีสุด ตังอยู่ที Suntec City กลุ่มอาคารทีสร้างตามหลักฮ

วงจุ้ยทุกประการ มีทังหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิวมือทังห้า และใจกลางผ่ามือจะมีนาพุพวย

พุ่งออกมา ซึงสายนาเปรียบเสมือนเงินทีอยู่ในกํามือ ได้รับการบันทึกจาก Guinness Book of 

Records ให้เปน นาพุทีใหญ่ทีสุดในโลกป 1998 มีความสูงถึง 13.8 เมตร หากได้สัมผัสนาพุแห่งนี 

เชือกันว่าจะมโีชคลาภ มงัคัง รารวย รวมถึงโชคดีตลอดปและตลอดไป 

 

วันแรก สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ • สนามบินชางง ี• นาพุแห่งความมงัคงั • มารนี่า เบย์ แซนด์ •การเ์ด้นส์ 

บาย เดอะ เบย์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular                                                                                                       

                                                                                                                                   (-/-/เย็น)

“ทริคในการขอพร .. นํามือขวาสัมผัสสายนา และอธิษฐาน 1 ข้อ (ขอให้ตัวเรา

เอง)  จากนันเดินวนตามเข็มนา ิกา 3 รอบ เชือว่าคําอธิฐานนันจะเปนผลสําเรจ็” 
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จากนนั  เดินทางไปยัง อ่าวมารนี่า จุดศูนย์รวมแลนด์มาร์คสําคัญๆ ของประเทศสิงคโปร์ ย่านหรูทีเต็มไป

ด้วยตึกระฟา โรงแรมมีระดับ และศูนย์การค้าอันหรูหราอย่าง มารนี่า เบย์ แซนด์ อาคารทีโดด

เด่นด้วยเอกลักษณ์เรือลอยอยู่บนตึก 3 หลัง ถือเปนจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ทีใครมาเยือน

สิงคโปร์ต้องมาทีนี ภายในประกอบไปด้วยศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม พืนทีจัดนิทรรศการ โรง

ภาพยนตร ์สถานบันเทิง ภัตตาคาร และรา้นค้าต่างๆ  
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ด้านบนของตึกมีจุดชมวิวขนาดมโหฬาร Marina Bay Sands SkyPark ทีลอยอยู่เหนืออาคารสูง

ลิวสามหลังของโรงแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์แบบกว้างไกล 360 องศาของเส้นขอบฟาสิงคโปร์ 

ซึงดาดฟาสูงทีท้าทายแรงโน้มถ่วงนีเปนดาดฟาทีใหญ่ทีสุดในโลก ทีนียังประกอบไปด้วย

สวนหย่อมเขยีวขจี ภัตตาคารชันเลิศ และสระว่ายนาลอยฟา (Rooftop Infinity Pool) พร้อมวิวที

สวยงามสุดแสนประทับใจ (ไม่รวมคา่ขึนจุดชมวิว Sand Sky Park ราคา 23 SGD) 
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จากนนั  ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนที การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย์ สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารี

น่า ภายในเต็มไปด้วยรายละเอียดแห่งความทันสมัย ความยิงใหญ่ และรวบรวมพรรณไม้นานา

ชนิดจากทัวทุกมุมโลกกวา่ล้านต้นไว้ในทีเดียว 

 

หากมองจากมารีน่าเบย์แซนด์จะสามารถมองเห็น ต้นซูเปอร์ทรทีีแสนวิเศษ ต้นไม้โครงเหล็กสี

ชมพูทีตังตระหง่านอยู่ไม่ไกล เปนสวนแนวตังทีไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ทีโดดเด่นเท่านัน เจ้าต้นไม้ยักษ์

ยังเปนแหล่งเก็บกักนาฝน ทําหน้าทีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และเปนเครอืงระบายอากาศสําหรับ

เรือนกระจกของสวนแห่งนี มีความสูงเทียบเท่าตึก 8 - 16 ชันเลยทีเดียว ใครทีไม่กลัวความสูง

สามารถขึนไปเดินเล่นบนทางเดินลอยฟา OCBC Skyway ระยะทาง 128 เมตร เชือมระหว่าง

ซูเปอร์ทรีสองต้น หรือสามารถชมวิวมุมสูงของสวนแห่งนี Super Tree Observatory ซึงอยู่บน

จุดสูงสุดของซูเปอร์ทรีต้นทีสูงทีสุดในบรรดาซูเปอร์ทรีทัง 18 ต้น โดยอยู่สูงจากพืนดิน 50 เมตร 

(ไม่รวมคา่ขนึ OCBC Skyway ราคา 8 SGD) 
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สวนแห่งนีจะแบ่งออกเปน 3 ส่วน คือ 

สวนริมอ่าวทางใต้  สวนริมอ่าวทาง

ตะวันออก และอ่าวกลาง แต่ละส่วนยัง

แบ่งออกเปนส่วนย่อยต่างๆ อีก 7 โซน 

ไ ด้ แ ก่  Flower Dome, Cloud Forest, 

Supertree Grove, Heritage Gardens, 

Dragonfly & Kingfisher Lakes, Bay 

East Garden แ ล ะ  World of Plants 

ไฮไลท์ของสวนแห่งน ีคือ Cloud Forest 

ที มี  Cloud Mountain (ภู เขา สู ง เ ที ยม

เมฆ) สูงตระหง่านกว่า 35 เมตร ปกคลุม

ด้วยกล้วยไม้ เฟร์น และสับปะรดสี ภายในมีนาตกในร่มทีสูงถึง 30 เมตร และ Flower Dome 

จําลองภูมิอากาศแบบแห้ง และเย็นของภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แคลิฟอร์เนียและแอฟริกาใต้ ทีนีมีพืช

พันธ์ุมากกว่า 32,000 ต้น โดยประกอบด้วยพันธ์ุพืชกว่า 160 ชนิด ทังสองโดมถูกบันทึกสถิติโดย
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โลกกินเนสส์เมือป 2015 ในฐานะเปนเรือนกระจกติดแอร์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก (ไม่รวมค่า

เข้า Flower Dome & Cloud Forest ราคา 20 SGD ต่อโดม) 

 ถ่ายรูปคู่สะพานรูปเกลียวคู่แห่งแรกของโลก สะพานฮลีิกซ ์สะพานรูปทรงแปลกตาทีทอดตัวข้าม

ผ่านอ่าวมารีน่า ซึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างดีเอ็นเอของมนุษย์ ตัวสะพานถูกคุมโทน

ด้วยสีฟาของกระจกตัดกับแสงอาทิตย์ดูสดใสในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนตัวสะพานเหล็กที

ถูกบิดเปนเกลียวนันจะถูกประไฟวิบวับสวยงาม  

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บัก กุด เต๋ @ SONGFA 

  

20.00 น. ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง และนาพุสุดอลังการ Wonder Full – Light & Water Spectacular 

เปนการแสดงทียงิใหญ่ทีสุดในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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จากนัน  พักที Ibis Budget Singapore Selegie หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระท่องเทียวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) สามารถเลือกซือบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซ

ลแบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานทีท่องเทียวอืนๆ ทีน่าสนใจ โดยมหีัวหน้าทัวรค์อยให้

คําแนะนําในการเดินทางท่องเทียว 

แนะนําสถานทที่องเทียวทีน่าสนใจ  

วันทีสอง อิสระท่องเทยีว 1 วัน (Free Day & No Service) 

                                                                                                                                    (เช้า/-/-) 
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- สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) สวนสนุกในธีม

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมสถานทีท่องเทียว อุปกรณ์

เครืองเล่น ความบันเทิงสําหรับครอบครัว และผู้ชืนชอบในความตืนเต้นเร้าใจ แบ่งออกเปน 7 

จุดตามธีม โดยมีทังหมด 24 เครืองเล่น โดยแต่ละแห่งมีการแสดงทีน่าตืนเต้น และสถานที

ท่องเทียวทีสวยงามต่างกันไป หากต้องการถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของเกาะเซนโตซ่าอย่าง 

ลูกโลก Universal Studio สามารถแวะไปถ่ายรูปเปนทีระลึกได้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม) 

สําหรับนักท่องเทียวทีเข้าไปเล่นเครืองเล่นภายในสวนสนุก ควรเตรียมขวดนาเปล่าขนาดเล็ก

ติดตัวไปด้วย เพือใช้เติมนาดืมจากจุดต่างๆ ทีมีให้บริการ นอกจากนีควรพกเสือกันฝนติดตัว

ไป เนืองจากการเล่นเครืองเล่นบางชิน อาจจะทําให้เปยกนาทีกระเซ็นมา เช่น เครืองเล่น 

Water World และ Jurassic Park Rapids Adventure  
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- ย่านลิตเตลิอินเดีย (Little India) หนงึยา่นทีมีสีสันมากทีสุดในสิงคโปร ์ในย่านนจีะพบเห็นศา

สนสถานหลายแห่งทังวัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึงสะท้อนให้เห็นถึงการ

ผสมผสานของวัฒนธรรม อิมท้องด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ ทันดูรีของอินเดียเหนือ 

และอาหารท้องถิน เช่น โรตีปราตา และเตะห์ ตาริก (ชาชักแบบมาเลย)์ ลองชิมชาชัก หรือชา

นมร้อนทีมีวิธกีารชงทีน่าสนใจมาก 

- ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมนาทีขึนชือว่า

เปนศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ สถานทีฟงดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย 

อาจจะเริมต้นทีบาร์ Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพือฟงเพลงบลูส์ และปดด้วย 

Cuba Libre Café & Bar เพือฟงดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปลียนบรรยากาศลองแวะไป

ทีย่านแอนเซียงและคลับสตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ทีนีเต็มไปด้วยบาร์และ

ร้านอาหาร สถานทีทีเปนกันเองแห่งนีได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มนักดืมหลังเลิกงาน 

- ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) หนึงในย่านทีเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย ตังแต่

ร้านคาเฟสุดฮิป ไปจนถึงแผงขายอาหารท้องถินทีเสิร์ฟอาหารอร่อยๆ ทีขึนชือมานาน หาก

ต้องการลิมลองอาหารหลากหลายแบบ ลองแวะไปทีศูนย์อาหาร Chinatown Complex 

Market & Food Centre ศูนย์อาหารแห่งนีมีแผงขายอาหารมากกวา่ 200 แห่ง ซึงมตัีงแต่ขนม

หวานไปจนถึงอาหารสิงคโปรที์อร่อยถูกใจ 
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- สิงคโปร ์ฟลายเออร ์(Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ทีติดหนึงในชิงช้าทีใหญ่ทีสุดในโลก 

หากนงัชิงช้าสวรรค์นีในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทีเต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีก

ทังการแสดงแสงเลเซอรต์ระการตาของ มารีน่า เบย ์แซนด์ อีกด้วย 

- วัดศรมีาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) วัดฮินดูทีเก่าแก่ทีสุดในสิงคโปร์ ทําหน้าทีเปน

ศูนย์กลางชุมชนชาวฮินดู และได้รับการสร้างขึนเพืออุทิศให้แก่เจ้าแม่มาริอัมมัน สร้างขึนใน

รูปแบบสถาปตยกรรมแบบดราวิเดียน ประดับตกแต่งด้วยรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และสัตว์

ในตํานาน 

- วัดเทียนฮอกเกยีน (Thian Hock Keng Temple) หรือ “วัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์” เปน

วัดจีนทีเก่าแก่ทีสุดในสิงคโปร ์ตืนตาตืนใจไปกับสถาปตยกรรมสไตล์ฝเูจียนทีมีเอกลักษณ์ของ

วัด ซึงมจุีดเด่นต่างจากสถาปตยกรรมอืนตรงรูปปนมังกรและเทพเจ้าทีมีรายละเอียดมาก  

   

สถานทีท่องเทียวอืนๆ ทีสายถ่ายรูปต้องไปเช็คอิน 

- Marina Barrage พืนทีเพือการพักผ่อนหย่อนใจทีสมบูรณ์แบบ เหมาะสําหรับครอบครัวและ

เพอืนฝูง เปนเขอืนทีไม่ใช่เขอืนธรรมดาๆ ด้านบนมีสวนลอยฟาทีเปน Hidden gems แห่งใหม่

ของสิงคโปร์ วิวสวยมากสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ได้ ไม่ว่าจะเปนตึก Marina 

Bay Sands, Gardens by the Bay, Singapore Flyer ในมุมทีสวยแปลกตามาก 

- MICA Building อาคารหน้าต่างสีรุ้งทีถูกออกแบบในสไตล์ทีเรียกว่า นีโอคลาสสิค อาคาร

เก่าแก่หลังใหญ่ถูกนํามารีโนเวทใหม่ มีการทาสีทีบานหน้าต่างไม้ของอาคารด้วยสีสดๆ 

แตกต่างกัน ตัวอาคารมีทังหมด 6 ชัน แต่ละชันจะมีหน้าต่างเรียงรายในขนาด และรูปทรง

เท่าๆ กันจํานวน 927 บานด้วยกัน 
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- The Hive หรือ ตึกติมซํา ตึกทีดีไซน์ได้ทันสมัยสุดๆ รูปหน้าตาออกไปทางเข่งใส่ติมซัมวาง

ซ้อนๆ กัน ภายในเปนอาคารเรียนของนักศึกษา ซึงเปนตึกทีตังอยู่ภายใน Nanyang 

Technological University หรือ NTU ซึงเปนมหาวิทยาลัยทีใหญ่เปนอันดับ 2 ของสิงคโปร์

และดีทีสุดอันดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย ติด 1 ใน 10 ของสถานทียอตฮิตทีต้องมาถ่ายลงอินสต

ราแกรมของสิงคโปร์  

- Future World: Where Art Meet Science นิทรรศการศิลปะทีผสมผสานกับเทคโนโลยีอิน

เทอร์แอคทีฟอย่างน่าประทับใจบนพืนที 1,500 ตารางเมตร แบ่งออกเปน 5 โซน ประกอบด้วย 

Nature, Town, Sanctuary, Park และ Space พบกับความมหัศจรรย์ในรูปแบบต่างๆ สนุก

และตืนเต้นกับงานศิลปะจนต้องรอ้งว้าว (ราคาบัตร: ผู้ใหญ ่17 SGD เด็ก 10 SGD) 

- Raffles Marina Lighthouse หรือประภาคารราฟเฟลมารีน่า แลนด์มาร์คชมวิวพระอาทิตย์

ตกดินแห่งใหม่ ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของท้องทะเล แชะภาพกับตัวประภาคารเปนทีระลึก พร้อม

สัมผสักับแสงยามเย็นได้ฟรีๆ  

   

การเดินทางท่องเทยีวโดยรถสาธารณะในวันอิสระ 

สิงคโปร์เปนเกาะเล็กๆ สามารถเดินทางได้ง่ายโดยไม่ต้องกลัวหลงทาง ด้วยระบบระบบขนส่ง

มวลชนหลักของทีนี SMRT (Singapore Mass Rapid Transit) ใช้เรียกรวมทังระบบรถไฟฟาหลัก 

MRT รถไฟฟารางเบา LRT รวมไปถึงรถโดยสารประจําทาง และรถแท็กซี ซึงมีอยู่ครอบคลุมทัวทัง
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เกาะสิงคโปร์ หรือโหลดแอพพลิเคชัน Singapore Transport Maps เพือทําให้การค้นหาง่าย

ยงิขนึไปอีก ในปจจุบันประกอบด้วยรถไฟฟา MRT 6 สาย และรถไฟฟา LRT อีก 3 สาย ได้แก่  

 สายสเีขยีว หรอื East West Line  

 สายสแีดง หรอื North South Line  

 สายสมี่วง หรอื North East Line  

 สายสสี้ม หรอื Circle Line  

 สายสนีาเงิน หรอื Downtown Line  

 สายสนีาตาล หรอื Thomson East Coast Line  

จากนัน พักที Ibis Budget Singapore Selegie หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการ

เปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนนั  นไท่านถ่ายรูปคู่กับเจ้าสิงโตพ่นนา เมอร์ไลอ้อน ทีตังโดดเด่นอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า ไฮไลท์ที

ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี รูปปนกึงสิงโตกึงปลาทีเปนหนึงในสัญลักษณ์แห่งประเทศ

สิงคโปร ์รูปปนเมอร์ไลออนสูง 8.6 เมตร หนัก 70 ตัน และทําหน้าทีพ่นนาออกมาอยู่เสมอ ถือเปน

จุดท่องเทียวทีนักท่องเทียว “ต้องมาชม” เมือมาเยือนสิงคโปร์ คล้ายกับการไปชมสถานทีสําคัญ

อืนๆ ในประเทศต่างๆ ทัวโลก 

วันทีสาม เมอรไ์ลอ้อน • วัดพระธาตุเขยีวแก้ว • นาตกจเีวล • สนามบินชางงี 

                                                                                                                                    (เช้า/-/-) 
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จากนันเดินทางไปสักการะพระ

บรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุ

เขียวแก้ว วัดสําคัญทีตังอยู่ใจ

กลางย่านไชน่าทาวน์  มีความ

สวยงามอลังการตามรูปแบบ

สถาปตยกรรมจีนสมยัราชวงศ์ถัง 

ซึงแสดงถึงจักรวาลตามคติพุทธ 

วัดพุทธทีงดงามแห่งนี เปนที

ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุ 

และเอกสารอันเปนภูมิปญญา

ของพระพุทธเจ้า รวมทังยังเปน

สถานทีๆ รวบรวมโบราณวัตถุทีควรคา่แก่การเคารพสักการะ วัดพระเขียวแก้วมทัีงหมด 9 ชัน แต่

เปดให้ชมเพียงบางชันเท่านัน ซึงบริเวณชัน 4 จะเปนทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระ

ทันตธาตุซ้ายของพระพุทธเจ้า 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชางง ี
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เยียมชมนาตกอินดอร์ทีสูงทีสุดในโลก นาตกจีเวล ในสนามบินชางงีของสิงคโปร์ โดยตังอยู่ใน

อาคารแห่งใหม่ จีเวล ชางงี แอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport) ภายในสร้างสวน และนาตก

อินดอร์ขนาดใหญ่ The Rain Vortex มีความสูงถึง 130 ฟุต ซึงถือเปนนาตกอินดอร์ทีสูงทีสุดใน

โลกไว้ในสนามบิน โดยใช้นาหมุนเวียน 50,000 ลิตร ลักษณะอาคารรูปทรงโดม ได้รับการ

ออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชนันําของโลก ผสมผสานผลงานทางศิลปะเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลง

ตัว  

14.10 น.         ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูม ิโดย เทียวบินที VZ 621 

15.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรู้ิลืม 
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อัตราค่าบรกิารและเงอืนไขรายการท่องเทยีว 

ตารางราคาสิงคโปร ์3 วัน 2 คืน สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) 

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จํานวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเดยีว 

13 - 15 ม.ค. 66 VZ620 - VZ621 25+1 11,999 11,999 10,999 5,000 

20 - 22 ม.ค. 66 VZ620 - VZ621 25+1 12,999 12,999 11,999 5,000 

03 – 05 ก.พ. 66 VZ620 - VZ621 25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

17 – 19 ก.พ. 66 VZ620 - VZ621 25+1 14,999 14,999 13,999 5,000 

24 – 26 ก.พ. 66 VZ620 - VZ621 25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

04 – 06 ม.ีค. 66 VZ620 - VZ621 25+1 14,999 14,999 13,999 6,000 

10 – 12 ม.ีค. 66 VZ620 - VZ621 25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

17 – 19 ม.ีค. 66 VZ620 - VZ621 25+1 13,999 13,999 12,999 5,000 

 
*** ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถนิ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานรีวมรายการทัวร ์และตัวเครอืงบินแล้ว ** 

 
** เนืองจากไม่มหี้องพักประเภท TRIPLE ROOM หากต้องการห้องพักแบบ 3 ท่าน จะมค่ีาใช้จ่ายเพมิเติม 

กรุณาชําระค่าพักเดยีวเพมิ และทําการสอบถามทางบรษัิทฯ ทุกครงัก่อนทําการจอง ** 
 
 

มาตรการการเดนิทางเข้าสิงคโปรสํ์าหรบัผู้เดินทางระยะสัน 

ตังแต่วันที 1 เมษายน 2565 เปนต้นไป สิงคโปรจ์ะใช้มาตรการเฉพาะ โดยแยกระหว่างผู้ทีฉีดวัคซีนครบโดส และ

ผู้ทีได้รับวัคซีนไมค่รบโดส 

สําหรบัผู้ทฉีีดวัคซนีครบโดส 

 นักท่องเทียวทีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เด็กอายุ 12 ป และตากว่าทียังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส สามารถเดิน

ทางเขา้ประเทศสิงคโปรไ์ด้  

 ไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศ การตรวจหาเชือก่อนออกเดินทาง การตรวจหาเชือหลังเดินทางมาถึง 

และการกักตัว ก่อนออกไปท่องเทียวในประเทศสิงคโปร ์

สําหรบัผู้ทไีด้รบัวัคซนีไม่ครบโดส 

 ผูเ้ดินทางทีได้รับวัคซีนไมค่รบโดส สามารถเดินเขา้ประเทศสิงคโปร์ได้โดยไมต้่องกักตัว  
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 ก่อนเดินทาง 48 ชัวโมง ต้องตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที

ได้รับการรบัรองโดยสถานพยาบาล  

** เงือนไขการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปรอ์าจจะมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กับสถานการณ์ และมาตรการ

ของทางประเทศสิงคโปร ์** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai VietJet Air (VZ) เปน

ตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเปาถือขึนเครือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

 ภาษีนามัน และภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค

ประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า สําหรับชาวต่างชาติทีไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเขา้ประเทศสิงคโปร์ 

- ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครืองดืมทีสงัเพมิพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอรเ์น็ต มนิิบาร์ ซักรีด

ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทัง

ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิมเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพมิเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เงือนไขอาจจะมีการเปลียนแปลง) 

- ค่าทีพักในประเทศสิงคโปรส์ําหรับกักตัว หากพบว่าติดเชือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเทียว 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนาใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

เงือนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหัก

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริงทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธเิก็บเงินค่าทัวรทั์งหมด ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจํา โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจํา โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธเิก็บเงินค่าทัวรทั์งหมด โดยไมมี่เงือนไขใดๆ

ทังสนิ 
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กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิก หรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอนื ๆ  
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น ตัวเครืองบิน ตัวรถทัวร์ ตัวรถไฟ กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรอืทังหมด ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ังหมด 
 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเทียวบิน  

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขน ีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศ ซึงเปนการชําระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้ว  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ทีเกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง และในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหาย หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมอืงทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิปรับราคาตัวดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 คณะทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ

ค่าทัวร์ทังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปม

ลายการ์ตูน ทีไม่ใช่การประทับตราอย่างเปนทางการของฝายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ 

PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครัง หากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก

ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทังสนิ 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว่์าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซงึเปนสิงทีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณี “หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ทังสนิ 
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รายละเอียดห้องพักทปีระเทศสิงคโปร ์

 ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภททีแตกต่างกัน ห้องพักเดียว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในสิงคโปร์เปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพียงไม่กีห้อง ซึงในกรณีมาเปน

ครอบครัวใหญ่ทีต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชัน บางโรงแรมอาจจะ

ไม่มลิีฟต์ ซึงขนึอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 เนืองจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพัก

ประเภทนี ซึงอาจจะต้องชําระค่าพักเดียวเพิมเติม กรุณาทําการสอบถามทางบริษัทฯทุกครังก่อนทําการ

จอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด ** 

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


