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เดนิทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 
 

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree   
 แวะใหท้่านไดเ้ก็บภาพ “คงัคไุบ” สไตล ์ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India 
 น าท่านขอพรเสรมิศิรมิงคล ณ วดัแขก Sri Krishnan/ขอพรเจา้แม่กวนอิมวดั Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
 ไหวพ้ระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชนา่ทาวน ์
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ 
 สมัผสั ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มรมิแม่น า้สิงคโปร ์ 
 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง และน า้ ท่ีใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบั Wonder Full Light 
  ชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ที่มารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พรอ้มเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อโุมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยคุสงครามโลก 
 ตะลยุโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนกุ ยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ (เลือกซือ้ Option B) 
 รวม น า้ด่ืมบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์– รวมขึน้ Super tree  - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  
คลากคีย ์ - มาริน่า เบย ์แซน – ชมโชว ์Wonder Full Light     (D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI VIETJET AIR  (VZ) 

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
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09.45 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบินที ่VZ620  
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูต่วั 

เมืองสิงคโปรท์ี่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถ่ิน
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

จากนั้น น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตร์
จากไกดท์อ้งถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament 
House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์  ปัจจุบันเป็นจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม 
“Elephant Statue” รู ป ป้ั น ช้ า ง ส า ริ ด เ ป็ น ข อ ง ข วัญ จ า กพ ร ะ
จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเ์มื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือน

สิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต

คร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” 
ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์
ให้ท่านได้เข้าชม วัดแขก Sri Krishnan เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร ์สรา้งเมื่อ 130 ปีที่แล้วโดย 
Hanuman Beem Singh ไดส้รา้งแท่นบูชาใตต้น้ไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพื่อเป็นที่เคารพสกัการะ
ของชาวฮินดูที่มาจากอินเดียที่อยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street 
ต่อมาที่บูชาดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึน้เนื่องจากมีผูเ้คารพบูชามากขึน้ การดูแลวัดไดส้่งผ่านจาก Humna Somapah 
ก่อนที่จะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วงการดูแลของ Jognee Ammal รูปป้ันถูกส่งมาจากอินเดียใต้เพื่อใช้
ประดบั มีการสรา้งหอ้งบชูาหลกั และยอดโดมและแท่นบชูาแห่งนีไ้ดร้บัการสถานปนาใหเ้ป็นวดัเมื่อปี 1933 

จากน้ัน น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัที่มีชื่อเสีย 

อย่างมาก ทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัดิส์ิทธิ์มาก ความเชื่ออนัศกัดิส์ิทธิ์ในองคเ์จา้แม่กวนอิมนัน้  มา

จากคนที่มาไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่

อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร ์เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็นศูนยก์ลางส าหรบัพบปะ พูดคุย 

ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนีถู้กระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริย์

อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งนีก้ลบัไม่ไดร้บัความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลาย

คนเชื่อว่าเป็นเร่ืองความศกัดิส์ิทธิ์ หรือปาฏิหารยิ ์  
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จากน้ัน เดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับตน้ไม้
นานาพนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยาน
แห่งชาติสิงคโปร ์ 
น าท่านขึน้ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือน
สามารถมองเห็น สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ รวมค่าบัตร SUPERTREE  
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อยอาหารท้องถ่ิน

ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้ น าท่านสูย่่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินด่ืมรมิแม่น า้สิงคโปร ์ซึ่งไดร้บัความนิยมทัง้
ส  าหรบัชาวสิงคโปรแ์ละนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมี
ความคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตัง้อยู่ในย่านคลากคีย ์ประเทศสิงคโปร ์นอกจากนีท้่านยงั
สามารถเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสน น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร ์หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแม่น า้ เช่น 
เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 
นาทีดว้ยกนั (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) 

 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพ่ิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้
แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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จากนัน้เดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ที่ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม 
หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ที่เป็นสระว่ายน า้(ไม่รวมค่าขึน้ชม
จุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ที่ใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบัการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี ้
จดัขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมทีพั่ก  IBIS NOVENA HOTEL // IBIS BENCOOLEN HOTEL // VALUE HOTEL THOMSONระดับ 3 ดาว  

         หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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วันทีส่อง เลือกเทีย่วตาม Option ทีต่้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
                                  Lau Pa Sat Food Center – ช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส าหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกดบ์ริการ*** 

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร*์* 

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

 

ส าหรับ Option B → (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

Lau Pa Sat Food Center - ช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ 

***มีรถและไกดบ์ริการ*** 

 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุ
มหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พื่อนๆ อิจฉา และ 
เดินเลน่บรเิวณสวนสาธารณะที่เป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ 

เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัที่
รอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมมุโลกรวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนน
สายที่โดดเด่นท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
น าท่านสนกุสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รูจ้บ ใน
ที่เดียวที่ๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ที่โลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ!! 
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ที่แรกและที่เดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อ
ที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น 

โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้งเลน่เตน้ร  า
มีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงัต่างๆ   
 
โซนที่2 นิวยอรค์ (New York) โซนที่ไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหทุ้กท่านได้
สมัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้ าตวัการต์นูที่เด็ก ชื่นชอบมาไวด้ว้ย  
 
โซนที3่ เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดลู  า้สมยัมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่น
สดุมนัสท์ี่เนน้การผจญภยัและมีความหวาดเสียวสดุๆ ไฮไลทก์็คือ TRANSFORMERS The 
Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา 
หวาดเสียวไปสดุๆ  

 
โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน 
จะไดพ้บกบัสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเลน่ชนิดนีม้ีชื่อว่า Revenge of the Mummy มนั
คือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลยุไปในดินแดนนกัรบมมัมี่ ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบติั Treasure 
Hunters  
 
โซนที5่ โลกทีห่ายสาบสูญ (The Lost World) ในสว่นของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณก์ารผจญ
ภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  
Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตัวการต์นูแอนิเมชั่น
จากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการต์ูน 4 มิติ และไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภัยตา้นแรง
โนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองค าอนัล า้และยงัมี
เครื่องเลน่อีกมากมาย  

 
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัว
การต์ูนที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลกั 
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เครื่องเล่นในโซนนีท้ี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากสัการ ์ซึ่งจะไดพ้บ
กบัสตัวต่์างๆ ที่จะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัทกุท่านที่ไดล้อ่งเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium 
(โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา 
ผู้ใหญ่ 1,000 บาท / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 
บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าเปิด
ใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จดัอันดับ
ใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูก
ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ า้ สามารถบรรจนุ า้เค็มไดก้ว่า 
45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวม
สตัวน์ า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลต่างๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดท าการ : เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์- อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
 
น าท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ใหท้่านไดช้ิมอาหารที่
หลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปรจ์รงิๆ (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  
 

หลังอาหารค ่ารถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขาย
ตามหา้งสรรพสินคา้ ที่ตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ 
ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ
โรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
***(อิสระ อาหารเทีย่งและอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่วสวนสนุกและการช้อปป้ิง)*** 
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จากน้ัน  น าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันทีส่าม  วัดพระเขีย้วแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - 

กรุงเทพฯ      (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน  ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ 

วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายใน
การก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา
สนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ)  ใหท้่านได้
สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม 

น าท่านชมหน่ึงในชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปรก์็คือ Kampong Gelam (กัม
โปงกลาม) ซึ่งเป็นย่านที่ประเพณีดัง้เดิมและไลฟ์สไตลส์มยัใหม่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั 
ชุมชนแห่งนีม้ีประวัติศาสตรย์อ้นหลังไปถึงช่วงอาณานิคมของสิงคโปร ์ซึ่งเป็นยุคที่ เซอร ์
สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส ์จดัสรรพืน้ที่ใหแ้ก่ชุมชนชาวมาเลย ์อาหรบั และบูกิส นบัตัง้แต่นัน้มา 
พืน้ที่แห่งนีก้็ไดพ้ัฒนากลายมาเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจส าหรบันักเดินทางที่ทันสมัยและมี
เอกลกัษณ ์ผูค้ลั่งไคลใ้นวฒันธรรม 
แวะชมย่านลิตเติ้ลอินเดียในปัจจุบันเป็น
หนึ่งย่านที่มีสีสันมากที่สุดในสิงคโปร ์หาก
คุณเดินไปตามถนน Serangoon และถนน
สายอ่ืนๆ ในย่านนี ้คณุจะพบเห็นศาสนสถาน
หลายแห่ง ทัง้วัดฮินดูและวัดจีน มัสยิด และ

โบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม  พร้อมแวะถ่ายรูป 
STREET ART โพสท่า”คงัคไุบ” สวยๆ ลง IG ของท่าน 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL 
CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปตใ์หท้ี่นี่เป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยใน
แบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ ์(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดงัอย่าง Safdie Architects 
(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี ้THE 

JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และ
ชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสดุของอาคารจะอลงัการดว้ยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สงู
ราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
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เอกสารทีใ่ช้เดินทางกลับประเทศไทย (ส าหรับชาวต่างชาติ) ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 
 
14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)  เทีย่วบินที ่VZ621 
15.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
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**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน **ราคารวมน ้าหนักกระเป๋าแล้ว** 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 

ทารกอายุ
ต ่ากว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว Option A  
FREEDAY 

Option B  
FULLBOARD 

วันที ่09-11 กันยายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่10-12 กันยายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่16-18 กันยายน 2565 (Promotion) 11,400. - 13,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 กันยายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่23-25 กันยายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่24-26 กันยายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่07-09 ตุลาคม 2565  12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่08-10 ตุลาคม 2565  12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2 14,900. - 16,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2 14,900. - 16,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส1 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)บัส2 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่28-30 ตุลาคม 2565  12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่29-31 ตุลาคม 2565  12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900.- 
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา   600 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   300 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 3,000 บาท 

วันที ่04-06 พฤศจิกายน 2565 12,400. - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่11-13 พฤศจิกายน 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่18-20 พฤศจิกายน 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่25-27 พฤศจิกายน 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่03-05 ธันวาคม 2565 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่10-12 ธันวาคม 2565 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่16-18 ธันวาคม 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 ธันวาคม 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่23-25 ธันวาคม 2565 12,400 - 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่29-31 ธันวาคม 2565 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่30 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 14,900.- 16,900.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่31 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 14,900.- 16,900.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่01-03 มกราคม 2566 13,900. - 15,900.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่06-08 มกราคม 2566(Promotion) 11,400. - 13,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่13-15 มกราคม 2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่20-22 มกราคม 2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่27-29 มกราคม 2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่03-05 กุมภาพันธ ์2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่24-26 กุมภาพันธ ์2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่10-12 มีนาคม2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 มีนาคม2566 12,400.- 14,400.- 3,000. - 4,900. - 
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เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร ์
- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพรอ้มกบัผูป้กครอง
ที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
 

อัตรานีร้วม   

❖ รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก.  
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร  ์
❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนัเดินทาง

เท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ)   

❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติมในกรณีทีท่่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเล่ือนตั๋ว โดย
ประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ทีโ่รงพยาบาลเท่าน้ัน 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
❖  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีก ณ ที่จ่าย 3%   
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เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
 
วัคซีนทีป่ระเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(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 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้  

เน่ืองจากค่าบริการทีสิ่งคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน 
2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุนรายการ

เดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หักค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ในบางครัง้

โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษิัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หาก
ท่านสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้
เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทน
ของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

 
 


