เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)
พักโรงแรม 4* ใกล้ MRT เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
เข้ าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่ งเทคโนโลยีท่ ใี หญ่ ท่ สี ุดบนเกาะสิงคโปร์
FORT CANNING PARK อุโมงค์ ต้นไม้ ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ ายรู ปคู่เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศ
นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมนา้ ไฮไลท์ ของสิงคโปร์ (รวมค่ าบัตร)
ไหว้ พระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่ าทาวน์ (เลือกซือ้ Option B)

สัมผัส Fountain of wealth นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง (เลือกซือ้ Option B)
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ (เลือกซือ้ Option B)
ช้ อปปิ ้ งสินค้ า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์ แซนด์ และถนนออร์ ชาด พร้ อมเดินถ่ ายรู ปสบายๆ (เลือกซือ้
Option B)

ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่ งการผสมผสานระหว่ างธรรมชาติและสถาปั ตยกรรม
รวม นา้ ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันแรก
03.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์ เด้ น บาย เดอะเบย์ – FORT CANNING PARK - เมอร์ ไลอ้ อน - Marina
Bay Sand - Bumboat (-/L/D)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิ น THAI VIETJET
AIR (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

06.30 น.
เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ628
09.55 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั
เมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึง่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ว
กว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ช่ ือดัง ระดับ 5 ดาว
จากนัน้ เข้ าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นานา
พันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
นอกจากนี ้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สาหรับให้ ผ้ ทู ี่มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงขึ ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

OPTIONAL TOUR
หากต้ องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่ าน ** โปรดแจ้ งก่ อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็ นที่จดั แสดงพรรณไม้ จากเขคร้ อนชื ้น Cloud Forest จะมีน ้าตกจาลองขนาดใหญ่ พร้ อมด้ วยพันธุ์พืช
แถบเมดิเตอร์ เรเนียน มีต้นไม้ ดดั ยักษ์และปาล์มขวด
และพันธุ์ไม้ ในเขตป่ าดิบชื ้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ น
มากมายให้ เราได้ ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้ เราดู ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ ้นลิฟต์ไปชันบนสุ
้
ดแล้ วเดินไล่ลงมา
อีกด้ วย เหมาะแก่การไปนัง่ อ่านหนังสือ นัง่ เล่นชิลๆ
จนถึงชันล่
้ างที่เป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก
เพราะในเรื อนกระจกจะติดแอร์ ให้ อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้ และต้ นไม้ ฟ้งุ กระจายไปทังโดม
้
น าคณะเดิ น ทางไป FORT CANNING PARK ถ่ า ยรู ป
เช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้ เพื่อนๆ อิจฉา และ
เดิ น เล่ น บริ เวณสวนสาธารณะที่ เป็ นป้ อ มปื นเก่ า สมั ย
สงครามโลก

จากนันน
้ าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์ จากไกด์
ท้ องถิ่น ซึ่งล้ อมรอบด้ วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่ าการเมือง ผ่าน
ชม อาคารรัฐ สภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดี ตเป็ น ที่ ตัง้ ของ

รัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ ช้ างสาริ ด
เป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึ่งได้ มอบให้ ในปี 1871 เพื่อสร้ างความสัมพันธไมตรี กับประเทศสิงคโปร์ เมื่อ
ครัง้ ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ ในครัง้ แรก นาท่ าน ถ่ ายรูปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั ้นครึ่ง
สิงโตครึ่ งปลานี ห้ ันหน้ าออกทางอ่ าวมาริ น่า มีทัศนี ยภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่น
ด้ วยสถาปัตยกรรมคล้ ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นา้ สิงคโปร์
จากนันเดิ
้ นทางเข้ าเยี่ยมชมมารี น่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว โดยพืน้ ที่ด้านในประกอบไปด้ วย
โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ ค ที่เป็ นสระว่ายน ้า
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)

ค่า
 บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดู ก หมู ต้ ม ยาจี น แสนอร่ อย
อาหารท้ องถิ่นร้ านนีเ้ ริ่มต้ นตานานความอร่ อยในปี 1966 ก่ อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ ก็ 50 กว่ าปี
จากนันน
้ าท่านเปิ ดประสบการณ์ กับการเดินทางแสนพิเศษ นั่งเรื อแบบคลาสสิคโบราณที่เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศ
สิงคโปร์ หรื อที่เรี ยกว่ า Bumboat ล่องเรื อชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น ้า เช่น เมอร์ ไล
อ้ อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรื อ มารี นา่ เบย์ แซนด์ เป็ นต้ น จะใช้ เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พัก BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว ใกล้ กับ MRT : LAVENDER
หรือเทียบเท่ า V-HOTEL LAVENDER,GRAND CENTRAL

วันที่สอง

เช้ า

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ บริการ) (B/-/-)
Option B: China Town – เมอร์ ไลอ้ อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนน
ออร์ ชาร์ ด (B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

สำหรับ Option A  “FREE & EASY”
(B/-/-)

***ไม่ มีรถและไกด์ บริกำร***
**อิสระท่ องเที่ยวตำมอัธยำศัย รับแผนที่และสอบถำมข้ อมูลกำรเดินทำงจำกหัวหน้ ำทัวร์ **
**********************************************************

สาหรั บ Option B  (B/-/-)
China Town – นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง

- UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด
***มีรถและไกด์ บริกำร***
นาท่ านสู่ China Town นาท่ าน ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว
(Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐาน
พระเขี ้ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี ้สร้ าง
สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม
2005 ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างทังหมดราว
้
62 ล้ านเหรี ยญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชันล่
้ างเป็ นห้ องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชัน้
4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว (ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ทา่ นได้
สักการะองค์เจ้ าแม่กวนอิม และใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

น าท่ า นชม น า้ พุ แ ห่ งความมั่ งคั่ ง Fountain of wealth แห่ ง
เมืองสิงคโปร์ ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซิตี ้ ซันเทคมาจากคา
ในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็ จชิ ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้ างขึน้
โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ที่สดุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานน ้าพุ และ
ได้ สมั ผัสน ้าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี
นาท่ านสู่โลกเหนื อจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุ กของ
เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน -ดื่ม-ช้ อปกับร้ านอาหาร
บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลกรวมถึงร้ านช้ อปปิ ง้ ร้ านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทาง
เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้ คณ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของ
ประเทศสิงคโปร์ !!!
นาท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่ าบัตรแล้ วให้ ท่านได้ พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่
รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณ และครอบครัวจะได้ พบและสัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ ที่โลกยังต้ องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิ

เวอร์ แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่ องเล่นที่
ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่
เวลาเปิ ดทาการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 - 19:00 น
โซนที่ 1 ฮอลลี ว้ ู ด (Hollywood) โซนนีเ้ ป็ นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้ อง
เล่นเต้ นรามีการแสดงแบบต้ นฉบับของบอร์ ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดัง
ต่างๆ
โซนที่2 นิ วยอร์ ค (New York) โซนที่ได้ จาลอง บรรยากาศของนิวยอร์ คมาให้ ทุก
ท่านได้ สมั ผัส ให้ อารมณ์ความเป็ นเมืองใหญ่ โซนนี ้ได้ นาตัวการ์ ตนู ที่เด็ก ชื่นชอบมา
ไว้ ด้วย
โซนที่3 เมืองแห่ งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ ป็ นโซนที่ดูล ้าสมัยมากๆ เป็ นโซน
เครื่ อ งเล่ น สุด มัน ส์ ที่ เน้ น การผจญภั ย และมี ค วามหวาดเสี ย วสุด ๆ ไฮไลท์ ก็ คื อ
TRANSFORMERS The Ride เป็ น เครื่ องเล่น 3D โดยจะมี แว่น ให้ ใส่ก่ อ นเริ่ ม เล่น
และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลงั กา หวาดเสียวไปสุดๆ

โซนที่4 เมืองอียิปต์ โบราณ (Ancient Egypt) เป็ นอีกโซนที่เครื่ องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะได้ พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคาสาป เครื่ องเล่นชนิดนี ้มีชื่อว่า Revenge of
the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจีบ้
ตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
โซนที่5 โลกที่หายสาบสู ญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี ้นัน้ เป็ นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่ องเล่นตามแบบ
ฉบับหนัง Jurassic Park
โซนที่6 ดินแดนแห่ งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี ้จะได้ พบกับตัวการ์ ตนู แอ
นิเมชัน่ จากเรื่ องเชร็คและการฉายหนังการ์ ตนู 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี ้พาไปผจญ
ภัยต้ านแรงโน้ มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้ นถั่ วยักษ์ เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็ น
ทองคาอันล ้าและยังมีเครื่ องเล่นอีกมากมาย

โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้ พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จาก
ตัวการ์ ตนู ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก นัน่ คือ Madagascar ก็จะมีตวั เด่นๆอยู่ 4
ตั ว หลั ก เครื่ อ งเล่ น ในโซนนี ท้ ี่ ไ ม่ ค วรพลาดเลยก็ คื อ ล่ อ งเรื อ เดิ น ไปในเกาะ
มาดากัสการ์ ซึ่งจะได้ พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้ างรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะให้ กับ
ทุกท่านที่ได้ ลอ่ งเรื อเข้ าไปชม
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea.
Aquarium (โปรดแจ้ งและช าระค่ าบั ต ร
ก่ อ นเดิน ทาง ได้ ในราคา ผู้ ใหญ่ 1,000
บาท / เด็ก อายุต่ ากว่ า 12ปี ราคา 800
บาท) S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธ ภั ณ ฑ์
สั ต ว์ น ้า เปิ ดใหม่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกกั บ
Marine Life Park จั ด อั น ดั บ ให้ เป็ นอควา
เรี ยมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ถูก
ออกแบบให้ เป็ นอุโมงค์ใต้ น ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มได้ กว่า 45 ล้ านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า
100,000 ตัว ตกแต่งด้ วยซากปรักหักพังของเรื อ ภายในได้ จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่ โลก
เวลาเปิ ดทาการ : เวลาเปิ ดทาการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิ ดวันศุกร์ - อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.
รถโค้ ชนาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่ สุด จะถูกนามาวางขายตามห้ างสรรพสินค้ า ที่ตงอยู
ั้ ่
บนถนนสายนี ้เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสินค้ าทุกลาจะ ต้ องมาผ่านที่ ท่าเรื อของสิงคโปร์ นี ้เสมอ ถนนออร์
ชาร์ ดจัดได้ ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ระดับโลก เพราะว่า มีศนู ย์การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชันดี
้ มากมายตังอยู
้ ่เรี ยงราย สองฝั่ งถนน
อาทิเช่น ห้ าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวสวนสนุกและการช้ อปปิ ้ ง)***
โรงแรมที่พัก BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว ใกล้ กับ MRT : LAVENDER
หรือเทียบเท่ า V-HOTEL LAVENDER,GRAND CENTRAL
วันที่สาม
เช้ า

สิงคโปร์ - JEWEL - กรุงเทพฯ (B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่ านสามารถชม THE JEWEL CHANGI

ตังอยู
้ ่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิ ดจากความร่ วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปต์ให้ ที่นี่เป็ นทังศู
้ นย์กลางแห่งการบิน การช้ อปปิ ง้ และการพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง ซึ่งโดดเด่นด้ วยงานสถาปั ตยกรรมล ้า
สมัยในแบบสถาปั ตยกรรมสัญ ลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้ กลุ่ม ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการออกแบบชื่ อดังอย่าง
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการ
ออกแบบเทอร์ มินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้ เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื ้นที่ทงหมดราว
ั้
ๆ 134,000 ตาราง
เมตร แบ่งเป็ นชัน้ เหนือพื น้ ดิน 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์ มิ นอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของ
อาคารจะอลังการด้ วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่
ด้ านล่าง

เอกสารที่ใช้ เดินทางกลับประเทศไทย (สาหรับชาวต่ างชาติ) ใช้ ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์ บริการช่ วยลงทะเบียนให้ )
11.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ629
12.20 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เมื่อเดินทางถึงไทย

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี
การปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้ าประเทศที่มคี ่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม

**สาคัญมาก **
 กรณีผ้ ูเดินทางเคยติดโควิค และรั กษาหายแล้ ว ต้ องแจ้ งของมูลให้ ทัวร์ ทราบก่ อนลงทะเบียน
 หากเคยเข้ าสิงคโปร์ ด้วยชื่อเก่ าหรื อเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าสิงคโปร์ ต้ องแจ้ งให้ ทราบก่ อนลงทะเบียน
อ ัตราค่าบริการพ ักห้องละ2-3 ท่าน **ราคารวมนา้ หน ักกระเป๋าแล้ว**
**สาหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

ทารกอายุต่า
กว่ า 2 ปี

พักเดี่ยว

Option A
FREEDAY

Option B
FULLBOARD

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565(วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 02-04 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 03-05 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 09-11 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 10-12 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 16-18 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 23-25 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที่ 07-09 ตุลาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที่ 08-10 ตุลาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

16,999. 3,000. ราคาเท่ าผู้ใหญ่
ลดราคา 600 บาท
ลดราคา 300 บาท
ลดราคา 3,000 บาท

4,900.-

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)
14,999. เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที่ 2 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที่ 3 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TRP แบบเสริมเตียง
มีต๋ วั เครื่องบินแล้ วจอยแลนด์

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท
ช่ วงเทศกาลท่ านละ 7,000 บาท

หากท่ านสนใจตัดกรุ๊ ปหรือทากรุ๊ปเหมา กรุ ณาติดต่ อผ่ าน AGENCY
*** เมื่อชาระค่ ามัดจาแล้ วถือว่ ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้ าหน้ าที่จองทัวร์ / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรั บเด็กในการเข้ าสิงคโปร์
- เด็กอายุ 12 ปี และต่ากว่า ที่ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ าสูส่ ิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้ อมกับ
ผู้ปกครองที่ได้ รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ วเท่านันโดยเด็
้
กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้ าเหมือนผู้ใหญ่
- เด็กต่ากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื ้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี
อัตรานีร้ วม
 รวมสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง 20 กก. + สัมภาระถือขึน้ เครื่อง 7 กก.








ตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน ้ามันตามรายการ ชันประหยั
้
ด ไป/กลับตามกาหนดการของคณะทัวร์
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พกั 3 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ +ค่ าทิปคนขับรถ 3วัน ท่ านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่ รวมค่ าทิป
หัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีท่ ที ่ านติด COVID-19 ระหว่ างเดินทาง เช่ นค่ าโรงแรม ค่ าตรวจต่ างๆ ค่ าเลื่อน
ตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ที่โรงพยาบาลเท่ านัน้
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี ก ณ ที่จา่ ย 3%
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
วัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์ อนุญาตให้ เข้ าประเทศ
(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_nCoV19)

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

2

17 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

Manufacturer

Name of Vaccine

Dose(s)
Required

Minimum Interval
between Doses

(InCoV)


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



Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL
vaccines
เงื่อนไขการจองทัวร์
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่ าตั๋วเข้ าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่ าบริการที่
สิงคโปร์ เป็ นแบบเหมาจ่ าย
1. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด
ๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั
ท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
หมายเหตุ
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจานวน

 หากมี เหตุสุดวิสัยอันเกิ ดจากประกาศสถานการณ์ โควิดทาให้ เดิน ทางไม่ได้ อ้ างอิง ตาม พรบ. ธุรกิ จ น าเที่ ยว หัก
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้ า
 เรื่ องห้ องพักช่ วงเทศกาล ห้ องพักที่ลูกค้ าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริ ษัทจะ Request ให้ ทางโรงแรมตามขันตอน
้
ใน
บางครัง้ โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้ องพักของลูกค้ า ณ วันเข้ าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจานวนลูกค้ า เช่น
Request สาหรับเตียง Double Bed หากห้ องไม่พอ อาจะเป็ นห้ อง TWN ขยับเตียงให้ ชิดกัน
Request สาหรับเตียง Triple Bed หากห้ องไม่พอ จะจัดให้ เป็ น 2ห้ อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่ องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริ ษั ทฯมี สิ ทธิ์ ที่จ ะเปลี่ ยนแปลงหรื อสับเปลี่ ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะเลื่ อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ น
การชาระผ่านตัวแทนของบริ ษั ทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ

