
 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ FLYSCOOT (TR)  
  ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน า้ ไฮไลท์ของสิงคโปร์  
 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ 
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 
 สัมผัส Fountain of wealth น า้พุแห่งความม่ังค่ัง 
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ 
 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ท่ีสูงท่ีสุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร Option B) 



 

 

 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (รวมค่าบัตร Option B) 
 ยา่น Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย 

 รวม น า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT    (D) 

09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 
11.55 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินท่ี TR607  
15.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูต่วั 
เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ทา่นต้องทึง่ (เวลาท้องถิ่นเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
จากนัน้เข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานา
พนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองแหง่ชาตขิอง Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิิงคโปร์ 
นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น 
สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถิ่นร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไล
อ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีนา่เบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกนั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมเพ่ือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชืน้
แถบเมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนา่รักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพนัธุ์พืช
และพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟต์ไปชัน้บนสดุแล้วเดนิไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

 
 
โรงแรมที่พัก  IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วันท่ีสอง    FORT CANNING PARK - วัดพระเขีย้วแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น า้พุแห่งความม่ังค่ัง - Haji Lane  
               Marina Bay Sand   (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพ่ือนๆ อิจฉา และ 
เดนิเลน่บริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้ เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ของ
พระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 คา่ใช้จ่าย
ในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   
ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)  ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 



 

 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวตัิศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ิน  ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสิงคโปร์  
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็น
ของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึง่ได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ี
พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป

ป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

น าท่านชม น า้พุแห่งความม่ังค่ัง Fountain of wealth แหง่เมืองสิงคโปร์ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค 

มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮอ่งกง ซึง่นบัเป็นโครงการ 

พาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถ้าได้เดนิรอบลานน า้พ ุและได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวย 

ตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
น าท่านสู่ย่าน Haji Lane เป็นตรอกเล็กๆ ท่ีเป็นถนนศิลปะ (Street Art) ในประเทศสิงคโปร์ ถนนซึ่งคณุสามารถพบเห็น งา
ศิลปะท่ีมีสีสนัสดใสท่ีให้ความสนุกสนาน นอกจากนี ้ถนนแห่งนีย้งัเรียงราย ไปด้วยร้านค้า ท่ีตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย
ร้าน ได้แก่ ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่อิสระ, ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึ และสินค้าท ามือ รวมไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่อีกด้วย 
ตรอกฮาจิเลน (Haji Lane) ส าหรับท่ีมาของช่ือตรอกแห่งนีน้ัน้ เร่ิมจากในอดีตระหวา่งปี ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 1960 ตรอกแห่ง
นี ้เคยเป็นยา่นของบ้านพกั ส าหรับนกัแสวงบญุฮจัญ์ ส าหรับในปัจจบุนัถือเป็น อีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ ใน ย่านกัม
โปงกลาม (Kampong Glam) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยูไ่มไ่กลจากมัสยิดสุลต่าน (Masjid Sultan) และอยู่ถดัจากถนนบุส
ซอราห์ (Bussorah Street) และถนนอาร์บตั (Arbat Street) ตามล าดบั ซึ่งถนนทัง้สองแห่งนีย้งัเป็นถนนช้อปปิง้ ท่ีมีทัง้สินค้า
มากมายหลายอยา่ง และร้านอาหารพร้อมคาเฟ่อีกหลายแหง่ด้วยเชน่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้เดินทางเข้าเย่ียมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ท่ีด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จดุชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระว่ายน า้
และจดุชมวิวบนอาคารมารีนา่เบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่ Wonder Full Light การ 
แสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานท่ีนัง่หนัหน้าออกทางอา่ว Marina 
 
 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันท่ีสาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  (B/-/-) 
                    Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส ำหรับ Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริกำร*** 

**อสิระท่องเที่ยวตำมอธัยำศัย รับแผนที่และสอบถำมข้อมูลกำรเดนิทำงจำกหัวหน้ำทัวร์** 

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

ส าหรับ Option B  (B/-/-)  

SkyHelix (รวมค่าบัตร)  - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

***มรีถและไกด์บริกำร*** 



 

 

 
*** HIGHLIGHT *** น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้เปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ท่ีสูง

ที่ สุดของสิงคโปร์ open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้อย่างนุ่มนวลขึน้ไปถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว 360 
องศา ของเกาะเซ็นโตซา่และริมน า้โดยรอบ  เพลิดเพลินไปกบัสายลมและบรรยากาศ พร้อมเคร่ืองดื่มฟรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมุมโลก



 

 

รวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็น
โตซา่ ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 
น าทา่นสนกุสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ทา่นได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่
รู้จบ ในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครัวจะได้พบและสมัผสักับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอร์แซล สตดูิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ี
ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทติย์ เวลา 12:00 - 19:00 น.  
 

โซนท่ี1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการร้อง
เล่นเต้นร ามีการแสดงแบบต้นฉบบัของบอร์ดเวย์ (Board way) ส่ือถึงละครช่ือดงั
ตา่งๆ   
 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนท่ีได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุก
ท่านได้สมัผสั ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ด้น าตวัการ์ตนูท่ีเด็ก ช่ืนชอบ
มาไว้ด้วย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดลู า้สมัยมากๆ เป็นโซน
เคร่ืองเล่นสุดมันส์ท่ีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเคร่ืองเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเร่ิมเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 
 
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเคร่ืองเล่นหวาดเสียว
เช่นกนั จะได้พบกบัสสุานฟาโรห์ต้องค าสาป เคร่ืองเล่นชนิดนีมี้ช่ือว่า  Revenge of 
the Mummy มันคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนกัรบมัมม่ี ขบัรถจีบ้
ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกท่ีหายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณ์
การผจญภยัในยคุไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เคร่ืองเลน่ตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  



 

 

 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะได้พบกบัตวัการ์ตนูแอ
นิเมชั่นจากเร่ืองเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนีพ้าไป
ผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยกัษ์เพ่ือตามหาห่านท่ีออกไข่
เป็นทองค าอนัล า้และยงัมีเคร่ืองเลน่อีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกบัเหล่าบรรดาสตัว์น้อยใหญ่จาก
ตวัการ์ตนูท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นัน่คือ Madagascar ก็จะมีตวัเด่นๆอยู ่
4 ตัวหลัก เคร่ืองเล่นในโซนนีท่ี้ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะ
มาดากสัการ์ ซึ่งจะได้พบกบัสตัว์ตา่งๆ ท่ีจะมาสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะให้กับ
ทกุทา่นท่ีได้ลอ่งเรือเข้าไปชม  
 

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 
1,000 บาท  / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
โลกกับ Marine Life Park จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้ 
สามารถบรรจนุ า้เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งด้วยซาก
ปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก  
เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันอาทติย์-อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
                      เดือนมิถุนายน 09:00 - 17:00 น. เปิดวันศุกร์-อังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 



 

 

วันท่ีส่ี วัดซัมบาวัง - ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ                        (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ 
ซิง้ เอีย้” นบัวา่เป็นเทพเจ้าท่ีชาวสิงคโปร์ให้ความเคารพบชูามากท่ีสดุองค์หนึ่ง ซึง่ท่ีวดัแห่งนีเ้องก็มีเทพเจ้าแหง่โชคลาภท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ด้วยเช่นกนั โดยองค์เทพเจ้านัน้จะตัง้อยู่บนหลงัคา ตวัองค์เทพเจ้าเป็นสีทอง มีความสูงถึง 9.44 เมตร และ
หนกัถึง 8 ตนัเลยทีเดียว ถ้าใครอยากท าธุรกิจรุ่งเรือง ท าการค้าขายคลอ่งตวั ก็ไมค่วรพลาดโอกาสท่ีจะมาไหว้ขอพรท่ีวดัแหง่นี ้
เดนิเลน่บริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหมล่่าสดุ จะถกูน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ท่ีตัง้อยู่
บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์
ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะวา่มีศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย  สองฝ่ังถนน 
อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่ อความสะดวกใน
การชอปป้ิง)*** 
12.00 น. ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี  
เอกสารที่ใช้เดนิทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาต)ิ ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินท่ี TR610 
17.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 



 

 

เม่ือเดนิทางถงึไทย 
 

 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**ส าคัญมาก ** 
 กรณีผู้เดนิทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวร์ทราบก่อนลงทะเบียน 
 หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยช่ือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
 

     
อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันท่ีเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายตุ ่า

กว่า 2 ปี พักเดี่ยว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOAD 

วันท่ี 13-16 พฤษภาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 19-22 พฤษภาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2565 15,999. - 19,249.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 02-05 มิถุนายน 2565 (วันหยุดยาว) 18,999. - 22,249.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 09-12 มิถุนายน 2565 15,999. - 19,249.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 16-19 มิถุนายน 2565 16,999. - 20,249.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 23-26 มิถุนายน 2565 16,999. - 20,249.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 07-10 กรกฎาคม 2565 15,999. - 18,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 14-17 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 21-24 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 28-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 18,999. - 21,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 04-07 สิงหาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 18-21 สิงหาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 01-04 กันยายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 15-18 กันยายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 



 

 

 

 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 3,500 บาท 

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร์ 
- เดก็อาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไมไ่ด้รับการฉีดวคัซีนโควิด แตต้่องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนญุาตให้เดนิทางเข้าสู่
สิงคโปร์ เม่ือเดนิทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองท่ีได้รับการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเทา่นัน้โดยเดก็ไมต้่องกกัตวัและไมต้่องลงทะเบียน
เดนิทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

- เดก็ต ่ากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไมต้่องตรวจเม่ือเดนิทางถึงสนามบนิชางกี 

วันท่ี 06-09 ตุลาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 13-16 ตุลาคม 2565 18,999. - 21,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 21-24 ตุลาคม 2565  (วันปิยมหาราช) 18,999. - 21,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 03-06 พฤศจิกายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 17-20 พฤศจิกายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 15-18 ธันวาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 29 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66  (วันปีใหม่) 18,999. - 21,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66  (วันปีใหม่) 19,999. - 22,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันท่ี 31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66  (วันปีใหม่) 18,999. - 21,499.- 3,000. - 5,900. - 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเตมิส าหรับเข้าไทย 
- อาย ุ18 ปีขึน้ไป ต้องได้รับวคัซีนตามท่ีก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- เดก็อาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- ต้องได้รับวคัซีนอยา่งน้อย 1 เข็ม หรือไมไ่ด้รับวคัซีน แตต้่องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ  
- เดก็อาย ุ6-11 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางและต้องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ 
- เดก็อายตุ ่ากว่า 6 ปี ไมจ่ าเป็นต้องมีผลตรวจ แตต้่องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชือ้โดย 

ATK ท่ีประเทศไทยได้ 
-  
 
อัตรานีร้วม   

 คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 3วัน Option A ท่านละ 700 บาท 
ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 4วัน Option B ท่านละ 800 บาท ตลอดทริป 
เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ)   

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
 
 
 



 

 

 
วัคซีนท่ีประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ 
(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) 

3 14 days 

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

3 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 



 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการท่ี

สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบั
ทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆ 



 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นคืนเงินเตม็จ านวน 
 หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลูกค้าระบตุอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพกัของลูกค้า ณ วนัเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
เชน่ 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไมพ่อ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 



 

 

 บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 


