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เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)  

 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สงูที่สดุของสิงคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB) 
 น่ังเรอื Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศรมิน้า ไฮไลท์ของสงิคโปร ์(รวมค่าบัตร) 
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 
 ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญท่ี่สดุบนเกาะสิงคโปร ์
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารน่ีาเบย์แซนด์ และถนนออรช์าด พรอ้มเดนิถา่ยรูปสบายๆ 
 สัมผัส น้าพุแห่งความม่ังค่ัง จะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) 
 FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก (OptionB) 
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 รวม น้าดื่มบรกิารทกุวันวันละ 1 ขวด  
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์เมอรไ์ลอ้อน–CHINATOWN-การเ์ด้น บาย เดอะเบย์–Bumboat Marina Bay Sand     (D) 
07.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE AIRLINE 

(SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 
09.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705 มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิา

บนเครือ่ง 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว 
เมืองสิงคโปรท์ี่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเรว็ 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
จากน้ันน าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกด์ท้องถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรฐับาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง  ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old 
Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นที่ ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก 
ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้ นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือน
สิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลาน้ีหันหน้าออก
ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  
“โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนาม
ทุเรยีน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิแม่น้าสิงคโปร ์
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น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐาน
พระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ล้านเหรยีญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ล้านบาท) ช้ันล่างเป็นห้องโถง
ใหญ่ใช้ประกอบ ศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ช้ัน 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้
ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดินเล่นช้อปปิ้ ง ซ้ือ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับต้นไม้นานา
พันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

OPTIONAL TOUR หากตอ้งการชม 2 โดมเพ่ิม 1,290 บาท/ท่าน ** โปรดแจง้ก่อนเดินทาง ** 
Flower Dome จะเปน็ที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขตรอ้นชื้นแถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้
เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมสีวนจ๋ิวน่ารกั ๆ ให้เราดอูีกด้วย เหมาะแก่การไปน่ังอ่านหนังสือ น่ังเลน่ชิลๆ เพราะในเรอืนกระจกจะ
ติดแอรใ์ห้อากาศเยน็สบาย และมีกลิน่หอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม  
Cloud Forest จะมนีา้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มด้วยพันธุ์พืชและพันธุไ์ม้ในเขตปา่ดบิชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเปน็
ทางเดิน โดยเราจะเดนิข้ึนลฟิต์ไปช้ันบนสุด แล้วเดนิไลล่งมาจนถึงช้ันล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอรอ่ย อาหารท้องถิ่นรา้นน้ี
เริม่ต้นต านานความอรอ่ยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันน้ี ก็ 50 กว่าปี 
จากน้ันน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรอืแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร ์หรอืที่เรยีกว่า Bumboat ล่องเรอืชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้า เช่น เมอรไ์ล
อ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารน่ีาเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน 
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จากน้ันเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารน่ีาเบย์แซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพ้ืนที่ด้านในประกอบไปดว้ย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพารค์ ที่เป็นสระว่ายนา้
และจุดชมวิวบนอาคารมารน่ีาเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสยีงและน้า ที่ใหญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงที่มีชือ่วา่ Wonder Full Light 

การแสดงน้ี จัดขึน้ทีล่าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ปน็ลานทีน่ั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
 
โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ทีต่้องการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บรกิาร)  (B/-/-) 
Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)- Lau Pa Sat Food Center 

(B/-/-) 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
ส าหรบั Option A → “FREE & EASY” (B/-/-) ***ไม่มีรถและไกด์บรกิาร*** 
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รบัแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร*์* 

********************************************************** 
ส าหรบั Option B → (B/-/-) FORT CANNING PARK – SkyHelix (รวมค่าบัตร)UNIVERSAL STUDIO (รวมค่า

บัตร) - Lau Pa Sat Food Center***มีรถและไกด์บรกิาร*** 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุม
มหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ 
เดินเล่นบรเิวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก 
*** HIGHLIGHT *** น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดน
มหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้
ท่านได้เปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุด
ชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ open-air gondola 
แบบเปิดโล่งลอยขึ้นอยา่งนุ่มนวลขึ้นไปถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลนิ
ชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและรมิน้าโดยรอบ  เพลิดเพลินไป
กับสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครือ่งดื่มฟร ี 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับที่รอเสิรฟ์อาหารและเครือ่งดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงรา้นช้อปปิ้ ง รา้นแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตรบ์นเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรสีอรท์ เวิลด์ 
เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
น าท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุก
ไม่รูจ้บ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครวัจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยู
นิเวอรแ์ซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครือ่งเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครือ่งเล่นที่
ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 - 19:00 น.  

 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนน้ีเป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้งเล่นเต้นร ามีการแสดงแบบต้นฉบบัของ
บอรด์เวย ์(Board way) สือ่ถึงละครช่ือดังต่างๆ   
โซนที2่ นิวยอรค์ (New York) โซนทีไ่ด้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาให้ทุกทา่นได้สมัผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมอืง
ใหญ่ โซนน้ีได้น าตัวการตู์นที่เด็ก ชืน่ชอบมาไว้ด้วย  
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โซนที3่ เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนน้ีเปน็โซนที่ดูลา้สมัยมากๆ เป็นโซนเครือ่งเลน่สุดมนัสท์ี่เน้นการผจญภัยและมี
ความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เปน็เครือ่งเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริม่เลน่ และอีก
อันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสดุๆ  
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เปน็อีกโซนที่เครือ่งเลน่หวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกบัสสุานฟาโรห์ต้องค า
สาป เครือ่งเล่นชนิดน้ีมีชื่อวา่ Revenge of the Mummy มนัคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดนิแดนนักรบมัมมี่ ขบัรถ
จ้ีบตามลา่หาสมบัติ Treasure Hunters  
โซนที5่ โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในสว่นของโซนน้ีน้ัน เป็นอารมณ์การผจญภัยในยคุไดโนเสาร ์Jurassic 
Park และ Water World เครือ่งเลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนน้ีจะได้พบกับตัวการตู์นแอนิเมช่ันจากเรือ่งเชรค็และการฉายหนัง
การตู์น 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนน้ีพาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถ่ัวยักษ์เพ่ือตามหาห่านที่ออกไข่
เปน็ทองค าอนัลา้และยังมเีครือ่งเลน่อีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะได้พบกบัเหล่าบรรดาสัตวน้์อยใหญ่จากตัวการตู์นที่ได้รบัความนิยมเปน็อย่าง
มาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมีตัวเดน่ๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครือ่งเลน่ในโซนน้ีที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรอืเดินไปในเกาะ
มาดากัสการ ์ซ่ึงจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ไดล้่องเรอืเข้าไปชม  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจง้และช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ไดใ้นราคา ผู้ใหญ่ 
1,350 บาท  / เดก็ อายุต่ากว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) 
S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรยีม
ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้า สามารถบรรจุน้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเล
กว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดม
สมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดท าการ : เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์- อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
น าท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิม
อาหารที่หลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปรจ์รงิๆ (ไกด์และหัวหน้าทัวรช์่วยอ านวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร ์หรอื Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut The - ติ่มซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast- หม่ีผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa - ผัดขนมผักกาด หรอื Fried Carrot Cake 
- น้าแข็งใส หรอื Ice Kachang - ปูผัดพรกิ Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak - สะเต๊ะ Satay  
- โรตี พราตา Roti Prata 
ทั้งหมดสามารถหาชิมได้ที่น่ี 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่สาม   น้าพุแห่งความม่ังค่ัง - ช้อปป้ิงถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม น้าพุแห่งความม่ังค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปรต้ั์งอยู่
ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทคมาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเรจ็ช้ินใหม่ 
หมู่ตึกซันเทค สรา้งขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้าพุ และได้สัมผัสน้า
จะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี 
เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก

ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 
รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินค้าแบรนด์เนม รุน่ใหม่ล่าสุด จะถูก
น ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ต้ังอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรอืและเรอืสินค้าทุกล าจะ ต้อง
มาผ่านที่ ท่าเรอืของสิงคโปรน้ี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า รา้นค้า และ
โรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปต์ให้ที่น่ีเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ ง และการพักผ่อนอย่างแท้จรงิ ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม
ล้าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดัง
อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรกึษาใน
การออกแบบเทอรม์ินอลแห่งน้ี THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบ่งเป็นช้ันเหนือพ้ืนดิน 5 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 5 ช้ัน สามารถเช่ือมต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุด
ของอาคารจะอลังการด้วยน้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้าไหลพรัง่พรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้าวน
ขนาดใหญ่ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ714  
18.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี่ยน

ราคา หาก         มีการปรบัขึ้นของภาษีน้ามันของสายบินหรอืการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมรวมถึงการปรบัเพ่ิมราคาค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่

ท่องเที่ยวน้ันๆ หลังการจองทัวร)์ 
**ส าคัญมาก ** 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชือ่เก่าหรอืเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ตอ้งแจ้งให้ทราบกอ่นลงทะเบยีน 
❖ ** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียนไฟทบิ์นขาไป-กลับ ระหว่าง ขาไปSQ705,SQ707และขากลับ 

SQ712 SQ714 และ SQ720 ตามที่น่ังว่างของสายการบิน ** 

อัตราค่าบรกิารพักห้องละ2-3 ท่าน 

**ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสรมิเตียง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเครือ่งบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 5,000 บาท 

หากท่านสนใจตดักรุป๊หรอืท ากรุป๊เหมากรุณาตดิต่อผา่น AGENCY 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท  ช่วงเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท  

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 
พรอ้มส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมอีายุใช้งานเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรบัเด็กในการเข้าสิงคโปร ์
- เด็กอายุ 12 ปี และต่ากวา่ ทีไ่ม่ได้รบัการฉีดวคัซีนโควดิ จะได้รบัอนุญาตให้เดนิทางเข้าสูส่ิงคโปร ์เมือ่เดินทางมาพรอ้มกับ
ผู้ปกครองที่ได้รบัการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่าน้ันโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบยีนเดนิทางเข้าเหมอืนผู้ใหญ่ 
- เด็กต่ากวา่ 2 ป ีไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต้่องตรวจเมือ่เดนิทางถึงสนามบนิชางกี 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดนิทางทีม่ีวนัก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารรบัของการฉีดวัคซนี 

อัตราน้ีรวม   
❖ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์

 

Flight 
วันท่ีเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 
ทารกอายุต่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 
Option A 

FREEDAY 
Option B 

FULLBOAD 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 31มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 17,999. - 20,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 06-08 เมษายน 2566 18,999. - 21,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 07-09 เมษายน 2566 17,999. - 20,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 12-14 เมษายน 2566 20,999. - 23,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 13-15 เมษายน 2566 บัส1 20,999. - 23,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 13-15 เมษายน 2566 บัส2 25,999. - 28,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 14-16 เมษายน 2566 20,999. - 23,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 29เม.ย.-01พ.ค 2566 19,999. - 22,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 05-07 พฤษภาคม 2566 17,999. - 20,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.45-13.05 

SQ714 17.30-19.00 วันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2566 17,999. - 20,499.- 3,900.- 5,900. - 
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❖ ต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีนา้มันตามรายการ ช้ันประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทัวร ์
❖ น้าหนักกระเปา๋การเดนิทาง 25  Kg 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 2 คนืพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเทา่น้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตราน้ีไม่รวม   
❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดทิป เกบ็ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง                        

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรต์ามความพึงพอใจ)   
❖ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรบัราคาหรอืเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของ

สถานที่ทอ่งเที่ยวน้ันๆ 
❖ ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติมในกรณีที่ทา่นติด COVID-19 ระหว่างเดนิทาง เช่นค่าโรงแรม คา่ตรวจต่างๆ คา่เลือ่นต๋ัว โดย

ประกันจะ COVER คา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่โรงพยาบาลเท่าน้ัน 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท์  ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
วัคซีนที่ประเทศสงิคโปรอ์นุญาตให้เขา้ประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 

Vaccinations Accepted by Singapore 

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before 
arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
• Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 
Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria 
(ChAdOx1_nCoV-19) 

2 24 days 

Serum Institute 
of India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), 
Inactivated (InCoV) 

2 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

• mRNA-1273 

• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Ad26.COV2.S 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 
(InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL 
vaccines  

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้รว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบรกิารที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากต๋ัวเครือ่งบินต้องเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเทา่น้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทั้งหมดหรอืบางสว่น
ให้กับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่บรษัิทระบุใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทา่นใช้บรกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคนืเงินค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
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5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุัติเหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

6. ทางบรษัิทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง ราคา และรายการทอ่งเที่ยว ตามประกาศของสถานที่ทอ่งเที่ยวน้ันๆ 
7. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ 
❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยันกับลูกค้า 
❖ ต๋ัวเครือ่งบินเป็นแบบกรุป๊คณะ ไม่สามารถเลือกหรอืล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ติดกัน ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ

สายการบิน 
❖ เรือ่งห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามข้ันตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบรษัิทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตามเง่ือนไขของโรงแรม
ที่จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้า
ทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบรกิารคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ
สูญหาย, ความลา่ช้า หรอืจากอบุัติเหตุต่างๆ 


