
 
 

 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ)  
 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหมท่ีสู่งทีสุ่ดของสิงคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร) 
 ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้” ที ่วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน า้ ไฮไลทข์องสิงคโปร ์(รวมค่าบัตร) 
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 สัมผัส Fountain of wealth น า้พุแหง่ความม่ังค่ัง 
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ที่มารนี่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดนิถ่ายรูปสบายๆ 

FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 



 
 

 

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีสุ่ดแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแหง่เทคโนโลยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์
 OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 
 รวม น า้ดืม่บริการทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– เมอรไ์ลอ้อน - น า้พุแหง่ความม่ังค่ัง                                   (D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINE (SQ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
12.05 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ707 

 
 

15.35 น. เดินทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท์ี่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

จากนั้นน าท่ าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยาย
ประวัติศาสตรจ์ากไกดท์้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคาร
รฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้ง
ของรัฐสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ 
ดนตรี  การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม  “Elephant 
Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ 



 
 

 

ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบให้ในปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเ์ม่ือครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือน
สิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
คลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร ์

น าท่ านชม  น ้ าพุ แห่ งความ ม่ั ง ค่ั ง Fountain of 

wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทค

ซิตี ้ซนัเทคมาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเรจ็ชิน้

ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่ง

นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สดุของเมือง โดย

คนสิงคโปรเ์ช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พุ และไดส้มัผสั

น า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี 

 
ค ่า   บริการ อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมทีพ่ัก  V HOTEL,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันทีส่อง     วัดพระเขีย้วแก้ว – การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์- วัดซมับาวัง -มารีน่า เบย ์แซนด ์– BUMBOAT  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ว ของ
พระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เม่ือวันที่  1มีนาคม 2005 



 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท)  ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านได้
สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มีศิลปกรรมการตกแตง่ที่สวยงาม 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านา
พันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร ์นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คูท่ี่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถ
มองเห็น สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 

 
 

 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร 

BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

น าท่ านเดินทางสู่  วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth 
Temple เทพเจา้แห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ ซิง้ เอีย้” 
นบัว่าเป็นเทพเจา้ที่ชาวสิงคโปรใ์หค้วามเคารพบชูามากที่สดุองคห์นึ่ง 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจ้งก่อนเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้
แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรอืนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้ง้กระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 
 

 

ซึ่งที่วดัแห่งนีเ้องก็มีเทพเจา้แห่งโชคลาภที่ใหญ่ที่สดุในโลกตัง้อยู่ดว้ยเช่นกนั โดยองคเ์ทพเจา้นัน้จะตัง้อยู่บนหลงัคา ตวัองค์
เทพเจา้เป็นสีทอง มีความสงูถึง 9.44 เมตร และหนกัถึง 8 ตนัเลยทีเดียว ถา้ใครอยากท าธุรกิจรุง่เรอืง ท าการคา้ขายคลอ่งตวั 
ก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาไหวข้อพรท่ีวดัแห่งนี ้
 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถิ่นร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่า
ปี 
จากนัน้เดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ที่ดา้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ที่เป็นสระว่ายน า้
และจดุชมวิวบนอาคารมารนี่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมคา่ขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 

 
 

จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณก์บัการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณทีเ่ป็นเอกลักษณข์องประเทศ

สิงคโปร ์หรือทีเ่รียกว่า Bumboat ลอ่งเรือชมสถานที่ไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแม่น า้ เช่น เมอรไ์ล
ออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารนี่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมเพ่ือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



 
 

 

 
จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่าม SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - LAU PA SAT FOOD CENTER            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้
ท่านไดเ้ปิดประสบการใหม่กบั SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร) จุดชมวิวกลางแจ้งแหง่ใหม่ทีสู่งทีสุ่ดของสิงคโปร ์ 
open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้อย่างนุ่มนวลขึน้ไปถึงดา้นบน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็น
โตซ่าและรมิน า้โดยรอบ  เพลิดเพลินไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครื่องดื่มฟร ี 
 
***สามารถเลือกซื้อ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทางได้ 
ในราคา ผู้ใหญ่ 1,990 บาท / เดก็อายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท)  
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนกักิน-ดื่ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัที่รอเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมมุโลก
รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุของรีสอรท์ เวิลด ์
เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
น าท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO (ยังไม่รวมค่าบัตร)ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสุข 
สนกุไม่รูจ้บ ในที่เดียวที่ๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ที่โลกยงัตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนกุ
กบัยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเลน่ 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่อง
เลน่ที่ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหสับด-ีอาทติย ์เวลา 12:00 - 19:00 น.  

โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้ง
เล่นเตน้ร  ามีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงั
ต่างๆ   
 
 
โซนที2่ นิวยอรค์ (New York) โซนที่ไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหท้กุ
ท่านไดส้มัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้  าตวัการต์นูที่เด็ก ช่ืนชอบ
มาไวด้ว้ย  
 



 
 

 

โซนที3่ เมืองแหง่อนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดลู  า้สมยัมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันสท์ี่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริ่มเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 
โซนที่4 เมื องอี ยิปต์โบราณ  (Ancient Egypt) เป็นอีก โซนที่ เครื่องเล่ น
หวาดเสียวเช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีมี้ช่ือ
ว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดน
นกัรบมมัมี่ ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบตัิ Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี ้นั้น เป็น
อารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่อง
เลน่ตามแบบฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์ูน
แอนิเมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิต ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไป
ผจญภยัตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยกัษเ์พื่อตามหาห่านที่ออกไข่
เป็นทองค าอนัล า้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  
 
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์อ้ยใหญ่
จากตัวการต์ูนที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัว
เด่นๆอยู่ 4 ตวัหลกั เครื่องเล่นในโซนนีท้ี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปใน
เกาะมาดากสัการ ์ซึง่จะไดพ้บกบัสตัวต์่างๆ ที่จะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหวัเราะ
ใหก้บัทกุท่านที่ไดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. 
Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตร
ก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 
บาท  / เด็ก  อายุต ่ ากว่า 12ปี  ราคา 
1,190 บ า ท )  S.E.A. Aquarium เ ป็ น
พิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน



 
 

 

โลกกับ Marine Life Park จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้  า้ 
สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์  า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ย
ซากปรกัหกัพงัของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดท าการ : เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันศุกร ์- อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  

***(อิสระ อาหารเทีย่งและอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วสวนสนุก)** 
น าท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ใหท้่านไดช้ิม
อาหารท่ีหลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปรจ์รงิๆ (ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรช์่วยอ านวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร ์หรือ Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 
- ติม่ซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หม่ีผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น า้แข็งใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 
- สะเต๊ะ Satay  

- โรต ีพราตา Roti Prata 
ทัง้หมดสามารถหาชิมไดท้ี่นี่ 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่ี ่ FORT CANNING PARK - ช้อปป้ิงถนนออรช์ารด์  - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ   (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 

น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูป
เช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา 
และ 
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่ เป็นป้อมปืนเก่าสมัย
สงครามโลก 
 
 
 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ที่ตัง้
อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรมี์ท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนน
ออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ัง
ถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวก
ในการชอปป้ิง)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางกี พเิศษ !! ทา่นสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปตใ์หท้ี่นี่เป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึ่งโดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมล า้
สมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบช่ือดงัอย่าง 
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการ
ออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ สามารถเช่ือมต่อไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ่งกลางสดุ



 
 

 

ของอาคารจะอลงัการดว้ยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน า้วน
ขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 
15.25 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ712  
17.00 น. เดินทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
17.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ714  
18.45 น. เดินทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา หาก

มีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

**ส าคัญมาก ** 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด้์วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏเิสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งใหท้ราบก่อนลงทะเบยีน 

 
❖ ** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนไฟทบ์นิขาไประหว่าง SQ705 SQ707

และขากลับ ระหว่าง SQ712 SQ714 และ SQ720 ตามทีน่ั่งว่างของสายการบนิ ** 

 

 
 
                 เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง                           ราคาเทา่ผู้ใหญ่ 

    เด็กอายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL(เด็กไม่มีเตยีง)เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง      ลดราคา 2,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TRP(เด็กไมีเตยีง)  แบบเสริมเตยีง    ลดราคา 1,000 บาท 

อัตราค่าบริการพักหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

Flight วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดีย่ว 

SQ707 12.15-15.40 
SQ712 15.25-17.00 

วันที ่03-06 มีนาคม 2566  27,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ707 12.15-15.40 
SQ712 15.25-17.00 

วันที ่12-15เมษายน 2566  28,999.- 3,900.- 6,900.- 

SQ707 12.15-15.40 
SQ714 17.10-18.45 

วันที ่13-16 เมษายน 2566  28,999.- 3,900.- 6,900.- 



 
 

 

     มีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์                     ลดราคา 5,000 บาท 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจา่ยก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสงิคโปร ์
- เด็กอาย ุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดินทาง ที่ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เม่ือเดินทางมา
พรอ้มกบัผูป้กครองที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไมต่อ้งกกัตวัและตรวจหาเชือ้โควดิ 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์
❖ น า้หนกักระเป๋า 25 Kg 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหวา่งวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถ ทา่นละ 800 ตลอดทริป เก็บทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ณ วันเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ
หวัหน้าทวัรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
วัคซีนทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(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 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 2 17 days 



 
 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

• 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® 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL 
vaccines 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงนิได ้เน่ืองจากค่าบริการ

ทีส่ิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 



 
 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณ ี
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองหอ้งพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษัิทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ 
เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 



 
 

 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 


