
 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) 
 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์
 น าท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวดั Kwan Im Thong Hood Cho Temple 

 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไ่ชน่าทาวน ์
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 สัมผัส ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเท่ียวและกินด่ืมรมิแมน่ า้สิงคโปร ์ 



 

 

 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง และน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน South East Asia กบั Wonder Full Light 

  ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ทีม่ารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดนิถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ (เลือกซือ้ Option B) 
 รวม น า้ดืม่บริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมอรไ์ลอ้อน – น า้พุแห่งความม่ังค่ัง - การเ์ด้น 
บาย เดอะเบย ์-  คลากคีย ์ - มาริน่า เบย ์แซน – ชมโชว ์Wonder Full Light     (L/D) 

04.30 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน 

THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระ 

 
07.35 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL100  
11.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

ใหท้่านไดเ้ขา้ชมวัดแขก Sri Krishnan เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของสิงคโปร ์สรา้งเม่ือ 130 ปีท่ีแลว้โดย Hanuman Beem 
Singh ไดส้รา้งแท่นบชูาใตต้น้ไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพ่ือเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวฮินดท่ีูมาจากอินเดียท่ี
อยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street ต่อมาท่ีบูชาดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึน้
เน่ืองจากมีผูเ้คารพบูชามากขึน้ การดแูลวดัไดส้่งผ่านจาก Humna Somapah ก่อนท่ีจะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วง



 

 

การดแูลของ Jognee Ammal รูปป้ันถกูส่งมาจากอินเดียใตเ้พ่ือใชป้ระดบั มีการสรา้งหอ้งบชูาหลกั และยอดโดมและแทน่บชูา
แหง่นีไ้ดร้บัการสถานปนาใหเ้ป็นวดัเม่ือปี 1933 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood 

Cho Temple วัด น้ี เป็นว ัด ท่ี มี ช่ือ เสี ยงอย่ำงมำก  ทั้ งชำว

สิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือวำ่ศกัด์ิสิทธ์ิมำก ควำมเช่ืออนั

ศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จำ้แม่กวนอิมนั้น  มำจำกคนท่ีมำไหวข้อพร

แล้ วป ระสบควำมส ำ เร็ จนั่ น เอ ง  ว ัด น้ี ส ร้ ำง ข้ึ น ก่ อน

สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมำตั้ ง

รกรำกอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักกำระเจำ้แม่กวนอิม และ

ใชเ้ป็นศูนยก์ลำงส ำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองรำวต่ำง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครำมโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงัพินำศ

ไปตำมๆ กนั แต่ปำฏิหำริยอ์ยำ่งยิ่งท่ีสถำนท่ีประดิษฐำนเจำ้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ไดรั้บควำมเสียหำยใดๆ จำกระเบิดคร้ังนั้น

เลย ท ำใหห้ลำยคนเช่ือวำ่เป็นเร่ืองควำมศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปำฏิหำริย ์

จากนั้นน าท่ าน  ชม เมื องสิ งค โป ร์และรับ ฟั งบ รรยาย
ประวัติศาสตรจ์ากไกด์ท้องถ่ิน  ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภา
เก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภา
ของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า 
การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้างส าริด
เป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบให้
ในปี 1871 เพ่ือสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์

เม่ือครัง้ท่ีพระองคเ์สดจ็มาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ัน

คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดด
เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์ 
 

น าท่านชม น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง Fountain of wealth แห่ง

เมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทคมาจาก

ค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเรจ็ชิน้ใหม่ หมูต่กึซนัเทค สรา้ง

ขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาด



 

 

ใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ช่ือวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี 

 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกับตน้ไมน้านา
พนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิิงคโปร ์
นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กับ Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น 
สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขค
รอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละ
ปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋ว
นา่รกัๆ ใหเ้ราดอีูกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอา่น
หนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะตดิแอร์
ใหอ้ากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้
และตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ 
พรอ้มดว้ยพนัธุพื์ชและพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้
มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดย
เราจะเดนิขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่ง
มาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

 
 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถิน่ร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถงึทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้น าท่านสู่ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเท่ียวและกินด่ืมริมแม่น า้สิงคโปร ์ซึ่งไดร้บัความนิยมทัง้ส  าหรบั
ชาวสิงคโปรแ์ละนักท่องเท่ียวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคกัเป็น
พิเศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถึงตอนกลางดกึ ตัง้อยูใ่นย่านคลากคีย ์ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเปิดประสบการณ์
กับการเดินทางแสน น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat 
ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอรไ์ลออ้น , สะพานเกลียว Helix Bridge, 
อาคารรูปเรือ มารีนา่เบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD 
หรือ 625 บาท) 



 

 

 
จากนัน้เดินทางเขา้เย่ียมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภัณฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็นสระว่ายน า้
(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว่า Wonder Full Light 
การแสดงนี ้จดัขึน้ท่ีลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

โรงแรมที่พัก  HOTEL RE // IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

 

วันทีส่อง เลือกเทีย่วตาม Option ที่ต้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
                                  ช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส าหรับ Option A  “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

**อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดนิทางจากหัวหน้าทัวร์** 

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

 

ส าหรับ Option B  (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

ช้อปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ 

***มรีถและไกด์บริการ*** 



 

 

 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูป
เช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พ่ือนๆ อิจฉา และ 
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืนเก่าสมัย
สงครามโลก 
 
 
 
 

น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็น
โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
น าท่านสนกุสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่
รูจ้บ ในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักับประสบการณใ์หม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอรแ์ซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ี
ออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  



 

 

เวลาเปิดท าการ : วันพุธ-อาทติย ์เวลา 11:00 - 18:00 น 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการรอ้ง
เล่นเตน้ร  ามีการแสดงแบบตน้ฉบับของบอรด์เวย ์(Board way) ส่ือถึงละครช่ือดัง
ตา่งๆ   
 
โซนที่2 นิวยอรค์ (New York) โซนท่ีไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหทุ้ก
ทา่นไดส้มัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้  าตวัการต์นูท่ีเดก็ ช่ืนชอบมา
ไวด้ว้ย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดูล  า้สมยัมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันส์ท่ีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  

 
โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีมี้ช่ือว่า  Revenge of 
the Mummy มนัคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนกัรบมัมม่ี ขบัรถจีบ้
ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณ์
การผจญภยัในยคุไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์นูแอ
นิเมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิต ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญ
ภัยตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษ์เพ่ือตามหาห่านท่ีออกไข่เป็น
ทองค าอนัล า้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  

 
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จาก
ตวัการต์นูท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวัเดน่ๆอยู ่4 



 

 

ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ท่ี ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะ
มาดากัสการ ์ซึ่งจะไดพ้บกบัสตัวต์่างๆ ท่ีจะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะใหก้ับ
ทกุทา่นท่ีไดล้อ่งเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. 
Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตร
ก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 
บาท  / เด็ก  อายุต ่ าก ว่า 12ปี  ราคา 
1,190 บ า ท )  S.E.A. Aquarium เ ป็ น
พิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
โลก กับ  Marine Life Park จัดอันดับ ให้
เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้  า้ สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวม
สตัวน์  า้กวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  

เวลาเปิดท าการ : (โปรดเช็คอีกคร้ัง) 
 

จากน้ันรถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ 
ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปรมี์ทา่เรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ท่าเรือของสิงคโปรนี์เ้สมอ 
ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยูเ่รียงราย สอง
ฝ่ังถนน อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 
***(อิสระ อาหารเทีย่งและอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุกและการช้อปป้ิง)*** 

จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันทีส่าม China Town – วัดพระเขีย้วแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ      (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ China Town น าท่าน ชมวัดพระเขีย้วแก้ว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน
พระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแหง่นีส้รา้ง 
สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 
2005 คา่ใชจ้า่ยในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช้



 

 

ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นได้
สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 
ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางทา่อากาศยาน
ชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ี น่ี เป็นทั้ง
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยในแบบ
สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบช่ือดังอย่าง Safdie 
Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบ
เทอรม์ินอลแห่งนี  ้THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อง่น า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)  เทีย่วบินที ่SL101 
13.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

**ส าคัญมาก ** 
 หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

วันทีเ่ดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต ่า

กว่า 2 ปี พักเดีย่ว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOARD 

วันที ่19-21 พฤศจิกายน 2565 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่26-28 พฤศจิกายน 2565 13,999.- 16,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่03-05 ธันวาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999.- 19,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่10-12 ธันวาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999.- 19,799.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่17-19 ธันวาคม 2565 13,999.- 16,799.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่18-20 ธันวาคม 2565 13,999.- 16,799.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่22-24 ธันวาคม 2565 13,999.- 16,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่24-26 ธันวาคม 2565 13,999.- 16,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่27-29 ธันวาคม 2565 14,999.- 17,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่28-30 ธันวาคม 2565 14,999.- 17,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่29-31 ธันวาคม 2565 (วันหยุดยาว) 15,999.- 18,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2566 (วันปีใหม่) 16,999.- 19,799.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่01-03 มกราคม 2566 (วันหยุดยาว) 15,999.- 18,799.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่07-09 มกราคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่12-14 มกราคม 2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่14-16 มกราคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่26-28 มกราคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่28-30 มกราคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่02-04 กุมภาพันธ ์2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 



 

 

 

 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา   600 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   300 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 3,000 บาท 

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

หากทา่นสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

วันที ่04-06 กุมภาพันธ ์2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่09-11 กุมภาพันธ ์2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่11-13 กุมภาพันธ ์2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่16-18 กุมภาพันธ ์2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่18-20 กุมภาพันธ ์2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่23-25 กุมภาพันธ ์2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่25-27 กุมภาพันธ ์2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่02-04 มีนาคม 2566 14,999.- 16,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่04-06 มีนาคม 2566 (วันหยุดยาว) 16,999.- 18,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่09-11 มีนาคม 2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่11-13 มีนาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที ่15-17 มีนาคม 2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่16-18 มีนาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่18-20 มีนาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่22-24 มีนาคม 2566 12,999.- 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที ่23-25 มีนาคม 2566 13,999.- 15,999.- 3,000. - 4,900. - 



 

 

*พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 12,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 
 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร ์
- เดก็อาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เม่ือเดนิทางมาพรอ้มกบั
ผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เทา่นัน้โดยเดก็ไม่ตอ้งกกัตวัและไมต่อ้งลงทะเบียนเดนิทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เดก็ต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเม่ือเดนิทางถึงสนามบนิชางกี 
อัตรานีร้วม   

 รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถอืขึน้เคร่ือง 7 กก.  
 ตั๋วเครื่องบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร  ์
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร ์
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บทีส่นามบินดอนเมือง ณ วันเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ
หัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่เตมิในกรณีทีท่่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเล่ือน
ตั๋วเคร่ืองบิน ฯลฯ 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ 
  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีก ณ ท่ีจา่ย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
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), 
Inactivated/CoronavacTM 

2 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 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บั
ทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  



 

 

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

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

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษิัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จ านวนลกูคา้ เชน่ 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั
คา่บรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น
การช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั
ในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


