
 
 

 
 

 
 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ)  
 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหมท่ี่สูงทีสุ่ดของสิงคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB) 
 ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน ้า ไฮไลทข์องสิงคโปร ์(รวมค่าบตัร) 
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน ์
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ท่ีมารนีา่เบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 สัมผัส น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี 



 
 

 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) 
    FORT CANNING PARK อุโมงคต์น้ไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก (OptionB) 
 รวม น ้าดื่มบริการทุกวนัวันละ 1 ขวด  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น – CHINATOWN - การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์– Bumboat         (D) 

07.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINE (SQ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 
09.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705(VTL FLIGHT) 
มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูต่วั 
เมืองสงิคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถ่ินเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

จากนั้น น าท่ าน  ช ม เมื อ งสิ งค โป ร์และ รับ ฟั งบ รรยาย
ประวัติศาสตรจ์ากไกด์ทอ้งถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคาร
รฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของ
รฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 
การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูป
ป้ันช้างส  าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย 
ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่ อสร ้างความสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศสิงคโปรเ์ม่ือครัง้ท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ



 
 

ประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงั
เป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม
แม่น ้าสิงคโปร ์
น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระ
เขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช้
ประกอบ ศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ)  ใหท้่านได้
สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม พรอ้มเดินเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของท่ีระลกึ
ตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้า่นไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสงิคโปร ์ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์
และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์
นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 

 
 
 

 
 
 

 

ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร
ท้องถ่ินร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจง้ก่อนเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้น
ชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวนา่รกั ๆ ใหเ้รา
ดอีูกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสอื นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรอืนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้ง้กระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุ แลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 
 

จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร ์หรือที่เรียกว่า Bumboat ลอ่งเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอรไ์ล
ออ้น, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารนีา่เบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ทีต่้องการ 
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Marina Bay Sand  (B/-/-) 

 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 



 
 

ส าหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มรีถและไกดบ์ริการ*** 

**อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย รับแผนทีแ่ละสอบถามข้อมูลการ

เดนิทางจากหวัหน้าทวัร*์* 
********************************************************** 

ส าหรับ Option B → (B/-/-)  

FORT CANNING PARK – SkyHelix (รวมค่าบตัร) 

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร) - Marina Bay Sand   

***มรีถและไกดบ์ริการ*** 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูป
เช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พื่อนๆ อิจฉา และ 
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืนเก่าสมัย
สงครามโลก 
 
 
 
 

*** HIGHLIGHT *** น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง
ระดับโลก ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของ

สิงคโปร ์open-air gondola แบบเปิดโลง่ลอยขึน้อยา่งนุม่นวลขึน้ไปถึงดา้นบน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมวิว 360 องศา ของเกาะ
เซ็นโตซา่และรมิน า้โดยรอบ  เพลดิเพลนิไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครื่องด่ืมฟร ี 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัท่ีรอเสริฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทกุมมุโลกรวมถึง
รา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรสีอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า ให้
คณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร ์!!! 
น าท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รู ้
จบ ในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนิูเวอร์
แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครื่องเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเลน่ท่ีออกแบบ
ใหม่หรอืดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย ์เวลา 12:00 - 19:00 น.  

โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแหง่การรอ้งเลน่
เตน้ร  ามีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครช่ือดงัตา่งๆ   
 
 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนท่ีไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหทุ้ก
ทา่นไดส้มัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้  าตวัการต์นูท่ีเด็ก ช่ืนชอบมา
ไวด้ว้ย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดูล  า้สมัยมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันส์ท่ีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเลน่ 3D โดยจะมีแวน่ใหใ้สก่่อนเริ่มเลน่ และ
อีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสยีวไปสดุๆ  
 



 
 

โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีมี้ช่ือว่า Revenge of 
the Mummy มันคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมม่ี  ขับรถจี ้บ
ตามลา่หาสมบติั Treasure Hunters  
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกับตวัการต์ูนแอนิ
เมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิติ และไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภยั
ตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษเ์พื่อตามหาห่านท่ีออกไขเ่ป็นทองค า
อนัล  า้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จากตวั
การต์นูท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวัเดน่ๆอยู่ 4 ตวั
หลกั เครื่องเลน่ในโซนนีท่ี้ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ ์
ซึ่งจะไดพ้บกับสตัวต์่างๆ ท่ีจะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านท่ีได้
ลอ่งเรอืเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,000 
บาท  / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท) 
S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิด
ใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัด
อนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้  า้ สามารถ
บรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 
800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น  ้ากว่า 100,000 ตัว 
ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้  าลอง
ความอุดมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดท าการ : เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์- อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
 
น าท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมคา่อาหาร) ใหท้า่นไดชิ้มอาหารท่ี
หลากหลาย ตามแบบฉบบัสงิคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรช์่วยอ านวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร ์หรือ Hainanese Chicken Rice 



 
 

- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 
- ติ่มซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หมี่ผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น ้าแข็งใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 
- สะเต๊ะ Satay  
- โรตี พราตา Roti Prata 
ทัง้หมดสามารถหาชิมไดท่ี้น่ี 
 

 
 
 
 
จากนัน้เดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็นสระวา่ยน า้และ
จุดชมวิวบนอาคารมารนีา่เบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่ Wonder Full Light การ 
แสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 
โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม      น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง - วดัซัมบาวัง - ช้อปป้ิงถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI -สนามบิน – 

กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 
 

น าท่านชม น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่ง

เมืองสิงคโปรต์ัง้อยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทคมาจากค า

ในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สรา้งขึน้

โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่

ท่ีสดุของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและ

ไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple 
เทพเจา้แหง่โชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกวา่ “ไฉ่ ซิง้ เอีย้” นบัว่าเป็นเทพ
เจา้ท่ีชาวสิงคโปรใ์หค้วามเคารพบูชามากท่ีสดุองคห์นึ่ง ซึ่งท่ีวดัแห่งนีเ้องก็
มีเทพเจา้แหง่โชคลาภท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ดว้ยเช่นกัน โดยองคเ์ทพเจา้
นัน้จะตัง้อยูบ่นหลงัคา ตวัองคเ์ทพเจา้เป็นสีทอง มีความสงูถึง 9.44 เมตร 
และหนกัถึง 8 ตนัเลยทีเดียว ถ้าใครอยากท าธุรกิจรุง่เรือง ท าการคา้ขาย
คลอ่งตวั ก็ไม่ควรพลาดโอกาสท่ีจะมาไหวข้อพรท่ีวดัแหง่นี ้
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ลา่สดุ จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยู่
บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรมี์ท่าเรอืและเรือสินคา้ทุกล  าจะ ตอ้งมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปรนี์เ้สมอ ถนนออร์
ชารด์จัดไดว้่าเป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน 
อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน
เซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผอ่นอย่างแทจ้รงิ ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยใน
แบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผู้เช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบช่ือดังอย่าง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบ
เทอรมิ์นอลแห่งนี  ้THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเช่ือมต่อไปยงัเทอรมิ์นอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสดุของอาคารจะ
อลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ714  
18.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียน
ราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลใหท้ัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยช่ือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไฟทบ์ินขากลับ ระหว่าง SQ712 SQ714 และ 

SQ720 ตามทีน่ั่งว่างของสายการบิน ** 
 
 
 



 
 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

 

Flight วันที่เดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต า่

กว่า 2 ปี พักเดี่ยว 
Option A 
FREEDAY 

Option B 
FULLBOAD 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 5-7  สิงหาคม 2565 14,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 5-7  สิงหาคม 2565 
บัส2  

15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ712 16.00-17.25 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 12-14  สิงหาคม 2565 
(วันแม่) 

17,999.- 20,499.- 3,900.- 5,900.- 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 19-21  สิงหาคม 2565 15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 26-28  สิงหาคม 2565 14,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 2-4   กันยายน 2565 14,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 9-11   กันยายน 2565 14,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 16-18   กันยายน 2565 14,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 23-25   กันยายน 2565 15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 16,999. - 17,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 18,999.- 21,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 17,999.- 20,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 18,999.- 21,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 



 
 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 5,000 บาท 

SQ720 18.35-20.00 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 
2565 

15,999. - 18,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 
2565 

15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 
2565 

15,999. - 18,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565  
(วันพ่อ) 

16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2565  
 

16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
17,999.- 20,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 
(วันคริสมาสต์) 

16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2565  
 

17,999.- 20,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 18,999.- 21,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66   

(วันปีใหม่) 
19,999.- 22,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ720 18.35-20.00 

วันที่ 31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66  

(วันปีใหม่) 
19,999.- 22,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ705 09.4513.05 
SQ714 17.30-19.00 

วันที่ 1-3 มกราคม 2566  

(วันปีใหม่) 
18,999.- 21,499.- 3,900. - 5,900. - 



 
 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร ์
- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่งิคโปร ์เม่ือเดินทางมาพรอ้มกบั
ผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ากวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเม่ือเดินทางถึงสนามบินชางกี 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสอืเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
❖ เอกสารรบัของการฉีดวคัซีน 

อัตรานีร้วม   

❖ คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์
❖ น า้หนกักระเป๋าการเดินทาง 25  Kg 
❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
❖ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว  ้ 
❖ คา่ประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนั

เดินทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 2วัน Option A ทา่นละ 600 บาท 
ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3วัน Option B ทา่นละ 700 บาท ตลอดทปิ  
เก็บทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิณ วันเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามความพงึพอใจ)   

❖ คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 



 
 

วัคซีนที่ประเทศสิงคโปรอ์นุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(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 

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 ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จึงไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบุในรายการ

เดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ทา่นคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษิัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บรษิัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิาร
คืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ



 
 

ผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข
ตา่งๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุา่งๆ 


