
 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ)  
 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหมท่ี่สูงที่สุดของสิงคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB) 

 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ํา ไฮไลทข์องสิงคโปร ์(รวมค่าบัตร) 

 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 

 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไ่ชน่าทาวน ์

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์



 

 

 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ท่ีมารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 

 สัมผัส น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี 

 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) 

    FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก (OptionB) 

 รวม น้ําดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด  

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์- การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์– Bumboat - Marina Bay Sand      (D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINE (SQ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.15 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบินที ่SQ707 

มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้สูต่วั 

เมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถ่ินเร็ว 

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  



 

 

จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์

และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์

นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้าํหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่

รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ท้องถ่ินร้านนีเ้ร่ิมต้นตาํนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 

จากนั้นนาํท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร ์หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่นํา้ เช่น เมอรไ์ล

ออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้น

ชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ่้ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกั ๆ ใหเ้รา

ดอีูกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 

เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีนํา้ตกจาํลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช

และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น

ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุ แลว้เดินไลล่งมา

จนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางเขา้เย่ียมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปด้วย

โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็นสระว่ายนํา้และ

จดุชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 

20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํา้ ที่ใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบัการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การ 
แสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 

โรงแรมทีพั่ก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง เลือกเทีย่วตาม Option ทีต่้องการ 

Option A: Free & Easy (อสิระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Lau Pa Sat Food Center (B/-/-) 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

สาํหรับ Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกดบ์ริการ*** 

**อิสระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย รับแผนทีแ่ละสอบถามข้อมูลการ

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

 



 

 

สาํหรับ Option B  (B/-/-)  

FORT CANNING PARK – SkyHelix (รวมค่าบัตร) 

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Marina Bay Sand   

***มีรถและไกดบ์ริการ*** 
นําคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน 

มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พื่อนๆ อิจฉา และ 

เดินเลน่บรเิวณสวนสาธารณะท่ีเป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 

 

 

 

*** HIGHLIGHT *** นําท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง

ระดับโลก ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของ

สิงคโปร ์open-air gondola แบบเปิดโลง่ลอยขึน้อย่างนุ่มนวลขึน้ไปถึงดา้นบน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะ

เซ็นโตซ่าและรมินํา้โดยรอบ  เพลิดเพลินไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครื่องด่ืมฟรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน

กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมมุโลกรวมถึง

รา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่โดดเด่นท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า ให้

คณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 

นาํท่านสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รู ้

จบ ในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยูนิเวอร์

แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบ

ใหม่หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  

เวลาเปิดทาํการ : วันพฤหัสบดี-อาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น.  

 

 

โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้งเล่น

เตน้ราํมีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงัต่างๆ   
 

โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนท่ีได้จาํลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาให้ทุก

ท่านไดส้มัผัส ใหอ้ารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้าํตวัการต์นูท่ีเด็ก ชื่นชอบมา

ไวด้ว้ย  

 

โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดูล ํา้สมัยมากๆ เป็นโซน

เคร่ืองเล่นสุดมันส์ท่ี เน้นการผจญ ภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 

TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริ่มเล่น และ

อีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  

 

โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเคร่ืองเล่นหวาดเสียว

เช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งคาํสาป เคร่ืองเล่นชนิดนีม้ีชื่อว่า Revenge of 



 

 

the Mummy มันคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจีบ้

ตามลา่หาสมบติั Treasure Hunters  

โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ั้น เป็นอารมณ์

การผจญภัยในยุคไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เคร่ืองเล่นตามแบบ

ฉบบัหนงั  Jurassic Park  

 

โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์ูนแอนิ

เมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิติ และไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภยั

ตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษ์เพื่อตามหาห่านท่ีออกไข่เป็นทองคาํ

อนัลํา้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  

โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกบัเหล่าบรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จากตวั

การต์นูท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวัเด่นๆอยู่ 4 ตัว

หลกั เคร่ืองเล่นในโซนนีท่ี้ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ ์

ซึ่งจะได้พบกับสัตวต่์างๆ ท่ีจะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านท่ีได้

ลอ่งเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชาํระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 

บาท  / เด็ก อายุตํ่ากว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) 

S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเปิด

ใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัด

อนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ํา้ สามารถ

บรรจุนํา้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 

800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นํ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้าํลอง

ความอดุมสมบรูณข์องทะเลต่างๆ ทั่วโลก  

เวลาเปิดทาํการ : เวลาเปิดทาํการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์- อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  



 

 

นําท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ใหท่้านไดช้ิมอาหารท่ี

หลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรช์่วยอาํนวยความสะดวก) 

- ข้าวมันไก่สิงคโปร ์หรือ Hainanese Chicken Rice 

- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 

- ติ่มซาํ Dim Sum 

- คายาโทส Kaya Toast 

- หมี่ผัด Char Kway Teow 

- ลักซา Laksa 

- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 

- น้ําแข็งใส หรือ Ice Kachang 

- ปูผัดพริก Chilli Crab 

- นาซี เลมัก Nasi Lemak 

- สะเต๊ะ Satay  
- โรตี พราตา Roti Prata 

ทัง้หมดสามารถหาชิมไดท้ี่นี่ 

 
 

 

 

 

 
โรงแรมทีพั่ก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

วันทีส่าม      เมอรไ์ลอ้อน – CHINATOWN -น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง- ช้อปป้ิงถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI -

สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

จ า ก นั้ น นํา ท่ าน  ช ม เมื อ ง สิ ง ค โป ร์แ ล ะ รับ ฟั งบ รรย า ย

ประวัติศาสตรจ์ากไกด์ท้องถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย ทําเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคาร

รฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตั้งของ

รฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 

การเต้นรํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูป

ป้ันชา้งสาํริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย 

ซึ่ งได้มอบให้ในปี  1871 เพื่ อสร้างความสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงั

เป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม

แม่น้ําสิงคโปร ์

นําท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระ

เขีย้วแก้ว ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 

2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้

ประกอบ ศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท่้านได้

สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม พรอ้มเดินเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของท่ีระลึก

ตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

นําท่านชม น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่ง

เมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทคมาจากคาํ

ในภาษาจีน แปลว่าความสาํเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สรา้งขึน้

โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่

ที่สดุของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานนํา้พ ุและ

ไดส้มัผสันํา้จะพบโชคดีและ ร ํ่ารวยตลอดปี 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 



 

 

รถโค้ชนําท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสดุ จะถูกนาํมาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยู่

บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกลาํจะ ตอ้งมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปรนี์เ้สมอ ถนนออร์

ชารด์จัดไดว่้าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน 

อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  

ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน

เซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํา้สมยัใน

แบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 

Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบ

เทอรม์ินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื ้นท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะ

อลงัการดว้ยนํา้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีนํา้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งนํา้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบินที ่SQ714  

18.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เมื่อเดินทางถึงไทย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียน

ราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ 

 

 

**สาํคัญมาก ** 
 หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยช่ือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

ลงทะเบียน 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไฟทบ์นิขาไป-กลับ ระหว่าง ขาไป

SQ705,SQ707และขากลับ SQ712 SQ714 และ SQ720 ตามทีน่ั่งว่างของสายการบนิ ** 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สาํหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 
Flight วันทีเ่ดินทาง 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุตํ่า

กว่า 2 ปี 
พักเดี่ยว 

Option A 
FREEDAY 

Option B 
FULLBOAD 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 
วันที ่4-6 พฤศจิกายน 2565 15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่11-13 พฤศจิกายน 

2565 
15,999. - 18,499.- 3,900.- 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่18-20 พฤศจิกายน 

2565 
15,999. - 18,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่25-27 พฤศจิกายน 

2565 
15,999. - 18,499.- 3,900.- 5,900. - 



 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา 1,000 บาท 

มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 5,000 บาท 

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือทาํกรุ๊ปเหมา 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 
วันที ่2-4 ธันวาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่3-5 ธันวาคม 2565  

(วันพ่อ) 
16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่9-11 ธันวาคม 2565  

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

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่10-12 ธันวาคม 2565 

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

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 
วันที ่16-18 ธันวาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่23-25 ธันวาคม 2565 

(วันคริสมาสต์) 
16,999. - 19,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่28-30 ธันวาคม 2565  

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

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 
วันที ่29-31 ธันวาคม 2565 18,999.- 21,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66   

(วันปีใหม่) 
20,999.- 23,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66   

(วันปีใหม่) บัส2 
21,999.- 24,499.- 3,900. - 5,900. - 

SQ707 12.15-15.40 

SQ714 17.30-19.00 

วันที ่31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66  

(วันปีใหม่) 
20,999.- 23,499.- 3,900. - 5,900. - 



 

 

กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

เงือ่นไขการจอง มัดจาํทา่นละ 5,000 บาท 

ช่วงเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท  
*** เมื่อชาํระค่ามัดจาํแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 

พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจา้หน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
รายละเอียดเพ่ิมเติมสาํหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร ์

- เด็กอาย ุ12 ปี และตํ่ากว่า ที่ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพรอ้มกบั

ผูป้กครองที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กตํ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางที่มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 

 เอกสารรบัของการฉีดวคัซีน 

อัตรานีร้วม   

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์

 ตั๋วเครื่องบินและภาษีนํา้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร ์

 นํา้หนกักระเป๋าการเดินทาง 25  Kg 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ  

 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 2วัน Option A ท่านละ 600 บาท 



 

 

ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3วัน Option B ท่านละ 700 บาท ตลอดทปิ  

เก็บทีส่นามบินสุวรรณภูม ิณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  

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 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 2 14 days 



 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval between 

Doses 

Inactivated/CoronavacTM 

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 เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 

1. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด

หรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษัิทระบใุนรายการ

เดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 



 

 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจาํนวน 

 หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาํให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษัิทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจาํนวนลกูคา้ เช่น 

Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 

Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่าย

เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง

ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการ

คืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระ

ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข

ต่างๆ 

 บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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