
#14286 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน มารีนาเบยแซนด เมอรไล
ออน บิน TR (Option A)
ทัวรสิงคโปร นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY Clarke Quay
ทําเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ดิวตี้ฟรี วัดพระเขี้ยวแกว ถนนออร
ชารด THE JEWEL CHANGI ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - สวนการเด
นบายเดอะเบย - Supertree Grove - มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full
Light

  

Quality Hotel or
Parc Sovereign
Albert or
Marrison หรือ
เทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Quality Hotel or
Hotel Re or Link
Hotel or
Marrison  หรือ
เทียบเทา

3 อาคารรัฐสภาเกา - รูปป้ันชางสําริด - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธวอลค - ดิวต้ีฟรี -
วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - Jewel Changi - ทาอากาศยานชางกี -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 ฿12,999 ฿12,499 ฿11,999 ฿4,500

11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย.
63

฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,500

12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย.
63

฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,500

13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,500

17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย.
63

฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย.
63

฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 ฿12,999 ฿12,499 ฿11,999 ฿4,500

8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500



4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 ฿12,999 ฿12,499 ฿11,999 ฿4,500

5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ฿12,999 ฿12,499 ฿11,999 ฿4,500

17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,500

9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,500

10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,500

16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,500

17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿10,999 ฿4,500

23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿12,999 ฿12,499 ฿11,999 ฿4,500

24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500

30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - น้ําพุแหง
ความม่ังค่ัง - สวนการเดนบายเดอะเบย - Supertree Grove -
มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 เคานเตอร L ประตู 6 โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

08.40 น. เหินฟาสู สิงคโปร โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบินท่ี TR609

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

นําทานแวะชม น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มา
จากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม

นําทานสู GARDEN BY THE BAY อิสระใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ
และ เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super
tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร หากขึ้นถึงบนยอดจะ
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ
2Domes 28 SGD (700 บาท)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตมยาจีน

อิสระทานท่ี มารีนาเบยแซนด รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มารีนาเบยแซนด ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา
2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD
ประมาณ 600 บาท)

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีชื่อวา Wonder Full
Light การแสดงน้ี จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sands

*** หมายเหตุ : ทาง Marina Bay Sand แจงระงับการแสดงโชว Wonderful Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. เป็นตนไป ทา
งบริษัทฯนําคณะช็อปป้่ิงและถายรูปสถานท่ีทองเท่ียวไดตามเดิมครับ

พักท่ี Quality Hotel or Parc Sovereign Albert or Marrison หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร BOON TONG KEE เมนู ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

 บาย



ทาอากาศยานชางกี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

สวนการเดนบายเดอะเบย

Supertree Grove

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง เพราะ
มีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน เป็น
น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัส
น้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะ
ตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและอธิษฐาน จากนั้นเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได 3 รอบ คํา
อธิษฐานก็จะเป็นผล

เป็นสวนท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอร โดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน
และคลาวด ฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้น
ซูเปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9
– 16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ (Vertical Garden) ปกคลุมดวยไมเล้ือยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน
โดดเดนดวยแสงสียามค่ําคืนสวนเรือนกระจก (Horticultural Themed Gardens)

กลุมตนไมยักษ Supertree Grove จํานวน 18 ตนเป็นรูปแบบของสวนแนวตั้งท่ีมีความ
สูงถึง 25-50 เมตร หรือประมาณตึก 16 ชั้น มองเห็นไดในระยะไกล ท่ีดานบนของ
ตนไมยักษมีการติด Solar cell เพ่ือใชเก็บเป็นพลังงานสองสวางในเวลากลางคืน

มารีนา เบย แซนด

โชว Wonder Full Light

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร SONG FA BUK KUT TEH เมนู กระดูกหมูตมยาจีน

รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของ
โรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พารคน้ี
ถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหาร
ท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรง
ขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

การแสดงท่ีวาน้ีเป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ําพุมีชื่อวา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็นโชวท่ีจัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดย่ิงใหญ
และตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและน้ําท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อิสระทองเท่ียวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

*** หมายเหตุ : ทาง Marina Bay Sand แจงระงับการแสดงโชว Wonderful Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. เป็นตนไป ทางบริ
ษัทฯนําคณะช็อปป้่ิงและถายรูปสถานท่ีทองเท่ียวไดตามเดิมครับโปรแกรม Super tree (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super
Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD ประมาณ 600 บาท)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Quality Hotel or Parc Sovereign Albert or Marrison หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Option A FREE & EASY

ไมมีรถและไกดบริการ

อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย รับแผนท่ีและสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร

Option B รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + ชมแสงสียาน Clarke Quay

มีรถและไกดบริการ

รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว)

ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก

ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวสวนสนุก

สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium

S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร
Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุตํ่ากวา 12 ปี 29 SGD)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวสวนสนุก

18.00 น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนท่ี
ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงท่ีตอนรับนักทองเท่ียวท้ังกลางวัน
และกลางคืน (ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12 ปี 15 SGD)

พักท่ี Quality Hotel or Hotel Re or Link Hotel or Marrison หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รัฐสภาเกา - รูปปนชางสําริด - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธ
วอลค - ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด
- Jewel Changi - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life
Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุตํ่ากวา 12 ปี
29 SGD)

Clarke Quay ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญ 25 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12 ปี 15 SGD

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
ประเทศสิงคโปร มีชื่ออยางเป็นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเป็นศูนยกลางพาณิชย
สําคัญของโลกแหงหน่ึง โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญสุดเป็นอันดับสี่ เศรษฐกิจมีความ
หลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก ประเทศสิงคโปร มีท่ีเท่ียวมากมายมายอาทิ เกาะเซ็นโต
ซา ถนนออรชารด ยานลิตเติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต ยานไชนาทาวน สวนนกจูรง
Singapore Flyer ชิงชาสวรรค ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ฯลฯ

 คํ่า  Quality Hotel or Hotel Re or Link Hotel or Marrison  หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เมืองสิงคโปร และรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซ่ึงลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาวาการเมือง

นําทานผานชม อาคารรัฐสภาเกา (Old Parliament House) ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็น
จุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก

นําทานผานชม Elephant Statue รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871
เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา
มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดานหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอ
ลิซาเบธวอลค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร

นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมาย อาทิ น้ําหอม
เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ

นําทานสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยว
แกวของพระพุทธเจา ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม พรอม
เดินเลนชอปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

บาย

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

จากนั้นอิสระช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนม รถโคชนําทานชอปป้ิงยาน ถนนออรชารด

พิเศษนําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเป็นท้ังศูนยกลางแหง
การบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงโดดเดนดวยงานสถาปัตยกรรมล้ําสมัย

14.30 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินชางกี

ค่ํา

่ ่



18.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบินท่ี TR616

19.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อาคารรัฐสภาเกา

รูปปนชางสําริด

เมอรไลออน

ถนนอลิซาเบธวอลค

ดิวต้ีฟรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปป้ันชาง
สําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871
เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปร
ในครั้งแรก

เมอรไลออน (Merlion) สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ลําตัวเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรก
เริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของสิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507
โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝายของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร มีอายุกวา 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคล่ืนหันหนา
ออกทางอาวมารินา ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็นพิพิธภันฑไปดวย วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

ถนนออรชารด

Jewel Changi

ทาอากาศยานชางกี

 บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพง
อยูหลายแหง

เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา
135,700 ตารางเมตร เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ี
เป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ

ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

4. คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด
 

การชําระเงิน
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 

เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 30 วันกอนเดินทาง(ในวันเวลาทําการ)

ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบิน
จะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) 

คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

คาท่ีพัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน 

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 2วัน ทานละ 600 บาท / 3วัน ทานละ 700 บาทตลอดทริป 

เก็บท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)  

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 

วีซา

่ ่



หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง

ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
 

หมายเหตุ
คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 2 วัน ทานละ 600 บาท / 3 วัน ทานละ 700 บาทตลอดทริป เก็บท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดิน

ทาง (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)

ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) ***
Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน

Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล็อค
ราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู
ตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท

ตัดกรุปตั้งแต 15 ทานขึ้นไป
15+0  เพ่ิม 1,500 บาท จากราคาซีรีย (ไมมีหัวหนาทัวร)

15+1  เพ่ิม 2,000 บาท จากราคาซีรีย

20+1  เพ่ิม 1,500 บาท จากราคาซีรีย

25+1  เพ่ิม 1,000 บาท จากราคาซีรีย

30+1  ราคาเทาซีรีย

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี (พักกับผูใหญ 2 ทาน) มีเตียงลด 500 บาท

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี (พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 1,000 บาท

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 3,300 บาท

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง Flight
Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักท่ีลูกคาระบุตอนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ใหทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม
อาจเปล่ียนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชน
Request สําหรับเตียง Double Bed หากหองไมพอ อาจะเป็นหอง TWN ขยับเตียงใหชิดกัน
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเป็น 2หอง โดยไมเก็บเงินเพ่ิม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง
 

 



การยกเลิก
ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีสิงคโปรเป็นแบบ
เหมาจาย

1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ
ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

4. คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล 


