#15643 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน วัดเยี่ยไหชิง วัดพระเขี้ยว
แกว เมอรไลออนพารค บิน SQ
ทัวรสิงคโปร ซันเทคซิตี้ นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง การเดนบายเดอะเบย มารีนาเบย
แซนด Spectra light & Water Show นํ้าตกจีเวล ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี - ซันเท็กซิตี้ - นํ ้า พุแหงความ
มั่งคั่ง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด - โชว
Wonder Full Light





โรงแรม



Ibis Budget Hotel
Imperial or Ibis
Budget Hotel
Selegie หรือเทียบเทา

2

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Ibis Budget Hotel
Imperial or Ibis
Budget Hotel
Selegie หรือเทียบเทา

3

วัดเยี่ยไหซิง - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทา อากาศยานชางกี Jewel Changi - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿14,999

฿4,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - ซันเท็กซิตี้ นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย
- มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light
เชา
06.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคาน เตอร K สายการ
บิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก และแนะนํ าการเดินทาง
09.45 น. นํ าทานเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยเที่ยวบินที่ SQ973 ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
บาย
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นํ าทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร
นํ าทานชม "ซันเทคซิต ี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ ง อุงมือมีหานิ้ วเรียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชม "นํ้ าพุ
แหงความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรที่นักทองเที่ยวที่มา
เยือนประเทศเล็กๆ แหงนี้ ต องแวะมารับพลังนํ้ าแหงความรํ่ารวยเสมอไป ซึ่งนํ้ าพุ ณ ที่แหงนี้ ยังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุค
เมื่อปี 1998 เป็ นนํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ
นํ าทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค สัญลักษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่
สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลายเออร มารินา เบยแซนด
นํ าทานชม การเดน บาย เดอะเบย (GARDEN BY THE BAY) ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ให
ทานไดช่ น
ื ชมกับตนไมนานาพันธุ และเป็ นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่ องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะ
กรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ าเชื่อมตอกับ Super Tree คูที่มีความสูงเขาดวยกัน (อัต ราคา
บริการนี้ ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest)
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ
The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตึก) เป็ นสถาปั ต ยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3
แซนดสกายพารคนี้ ถ ือวาเป็ นสวนลอยฟ าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ าที่มี
ความสูง 200 ม.
หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโนตองแสดงพาสปอรต และหามเด็กอายุต ํ่ากวา 21 ปี
เขาดานใน การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ
อิสระสําหรับนั กชอปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดังๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci,
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกทานสามารถชมวิวเมอรไลออน สิงคโปรไฟลเออร ตึกแอสพลานาด และบริเวณ
อาวมารีนาเบยจากมุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงาม
จากนั ้นใหทานเพลิดเพลินไปกับโชว Spectra light & Water Show ซึ่งเป็ นโชวสุดอลังการที่นาตื่นตาตื่นใจใหกับนั ก
ทองเที่ยวที่ไดมาเยือนสิงคโปร คือ การแสดงโชว Light & Water Show เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้ า ที่ใหญที่สุด
ในตะวันออกเฉี ยงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหน าของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริ่ม
20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)
เนื่ อจากสถาณการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรน า) ในเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง MARINA
BAY SAN จึงจําเป็ นตองงดการแสดงโชว Spectra light & Water Show เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดการแพร
ระบาดของไวรัส ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2563 เป็ นตนไป และยังไมมีกําหนดเปิ ดการแสดง
พักที่ Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานชางกี

บาย

ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ซันเท็กซิตี้
เป็ นพื้นที่ต ึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่ งอุงมือมีหานิ้ วเรียงราย และมี
"นํ้ าพุแหงความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth นํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลกอยูต รงกลาง
อุงมือพอดี แทนที่จะพุงขึ้นเหมือนกับนํ้ าที่อ่ น
ื ๆ แตกลับไหลลงในความเชื่อที่วาเหมือนเงิน
ทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือนั่ นเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิต คนที่สัมผัสนั ้นโชคดี และรํ่ารวย
ตลอดปี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง
นํ้ าพุนี้อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝ ามือซึ่งหงายขึ้นนั่ นเอง
เพราะมีความเชื่อวานํ้ าไหลของนํ้ าพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขาฝ ามือไมหยุดหยอน
เป็ นนํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลก ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐานกลางของนํ้ าพุสามครั้งและ
สัมผัสนํ้ าทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งคั่งในทรัพยสินตามมา

เมอรไลออน
เป็ นสิงโตทะเลที่ถ ือเป็ นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็ นสิงโต ลําตัว
เป็ นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็ นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝ าย
ของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัต วนํ้าแวนคลีฟ

สวนการเดนบายเดอะเบย
เป็ นสวนที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอรโดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนี ยน
และคลาวดฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซู
เปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง 9 –
16 ชั้น จํานวนทั้งสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็ นพิเศษใหเป็ นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิ รนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียาม
คํ่าคืน



คํ่า

มารีนา เบย แซนด
เป็ นรีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57
ของโรงแรม เป็ นสถาปั ต ยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนส สกาย พาร
คนี้ ถ ือวาเป็ นสวนลอยฟ าขนาดใหญที่สุดในโลก จัดเป็ นสวนลอยฟ าที่มีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีต นไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารที่หรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ที่ต ั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝั่ งตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็ นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนั นทุกรูปแบบ

โชว Wonder Full Light
การแสดงที่วานี้ เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ นํ้ าพุมีช่ อ
ื วา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็ นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดยิ่งใหญ
และตระการตา เป็ นการแสดงแสง สี เสียงและนํ้ าที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ยงใต

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เนื่ อจากสถาณการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรน า) ในเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง MARINA
BAY SAN จึงจําเป็ นตองงดการแสดงโชว Spectra light & Water Show เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดการแพร
ระบาดของไวรัส ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2563 เป็ นตนไป และยังไมมีกําหนดเปิ ดการแสดง
มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานที่จะเขาสถานคาสิโนตองแสดงพาสปอรต และหามเด็กอายุต ํ่ากวา 21 ปี เขาดานใน
การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ
การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หัวหน าทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟ า หรือ TAXI แลวแตความตองการของทาน หากทานไมต องการทองเที่ยว ณ
เกาะเซ็นโตซา หัวหน าทัวรจะใหคําแนะนํ าในการทองเที่ยวแกทานเชนเดียวกัน (คําแนะนํ า : ควรพกนามบัต รของโรงแรมไปดวย
เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)
อิสระใหทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิ ด
บริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดต ามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา ราย
ลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว (อัต รคาบริการนี้ ไมรวมคา
เขา เครื่องเลน หรือโชวต างๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ)
1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตี
ลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิ โอน า
3. Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนั่ งเรือผจญภัยชมสัต วต างๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar
4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัต ิของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่
5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรช่ อ
ื ดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตน
ประทับใจไมรูลืม
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัต วโลกลานปี
7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของ
จักรวาลอยางแทจริง
หรือเลือซื้อบัต รเที่ยวชม Aquarium เปิ ดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑสัต วนํ้าใน ชื่อ S.E.A.
Aquarium จัดอันดับใหเป็ นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ถูก ออกแบบใหเป็ นอุโมงคใตนํ้าเพลิดเพลินเต็มที่กับ
บรรยากาศ ใตทะเลที่สวยงาม
อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น เพื่อความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน
คํ่า
พักที่ Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเที่ยวสิงคโปรกันไดต ามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานที่ทอเที่ยวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิต เติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชน าทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคที่ใหญที่สุดในโลก ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา
อัต รคาบริการนี้ ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวต างๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ
อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น

วัดเยี่ยไหซิง - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทา
อากาศยานชางกี - Jewel Changi - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขา วัดเยี่ยไหชิง ถูกขนานนามวาเป็ น The Love Temple ของสิงคโปร เป็ นวัดจีนลัทธิเตาที่เกาแกที่สุดใน
สิงคโปร มีอายุมากถึง 199 ปี อยูทามกลางยานธุรกิจ แตเป็ นวัดเล็กๆ คลายศาลเจาที่มีความเงียบสงบ แมจะมีต ึกสูงลอมรอบ
หากตองการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ดายแดง จากเจาหน าที่ โดยอธิษฐานบอกชื่อ นามสกุล และเรื่องที่อยากขอกับ เทพเจาเยว
เหลา หรือเทพแหงความรัก ที่เป็ นรูปปั้ นองคเล็กสีดํา
นํ าทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ ถ ูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดย
ออกแบบเป็ นสถาปั ต ยกรรมสมัยราชวงศถ ัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเป็ นโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน าสนใจอยูที่ชั้น
4 เป็ น พระบรมสารีริกธาตุสวนฟั นของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ เชิญทานเดินเที่ยวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนที่ยังคงความ
เป็ นเอกลักษณในยาน CHINA TOWN
นํ าทานแวะชมสินคาปลอดภาษี Duty Free ยานไชน าทาวน มีสินคาราคาถูกมากมาย อาทิ นํ้ าหอม ของที่ระลึก เป็ นตน
บาย
่

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูขาวมันไกต นตําหรับ BOON TONG KEE
จากนั ้นใหทาน อิสระกับการชอปปิ้ ง เดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่ถ ูกใจ พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิ กสคอมพิวเตอร กลอง
ถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป ปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรต องเดินชมและ
ซื้อสินคา BRAND NAME ยี่หอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเป็ นแหลงช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝั่ งถนน
หมายเหตุ : หัวหน าทัวรจะทําการนั ดหมาย กรุณาตรงตอเวลาเพื่อประโยชน ของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมา
หลังเวลานั ดหมาย หัวหน าทัวรจะใชวิจารณญาณในการเดินทางนํ าคณะสวนรวมเดินทางสูสนามบิน และอาจจะทําใหไมสามารถ
ไปชม นํ้ าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดทัน
นํ าทานเดินทางสู สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
นํ าทานเช็คอินที่เที่ยวใหมลาสุดที่ต ั้งอยูภายในสนามบินบินชางงี นํ้ าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็ นนํ้ าตกอินด
อรที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคและนํ้ าตกอินดอรอยาง The Rain Vortex
คํ่า
18.45 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ978 ** ใชเวลาบินประมาณ 2
ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเยี่ยไหซิง
เป็ นวัดลัทธิเตาที่มีช่ อ
ื เสียงมากในเรื่องการขอพรดานความรักจากเทพเจา "Elder of
Moon" ที่ประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้ ดวยการนํ าดายสีแดงไปคลององคเทพเจาแลวขอพร วัด
นี้ มีผูมาไหวขอพรความรักตางสมหวังกันมากมายจนไดรับการขนานนามวา "The Love
Temple"

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็ นวัดและพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิต วิญญาณที่ผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิ กายหินยานและมหายาน จัดเป็ นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ที่นาประทับใจ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ขาวมันไกต นตําหรับ BOON TONG KEE

ถนนออรชารด
เป็ นถนนที่ถ ือเป็ นสวรรคของนั กช็อป เนื่ องดวยตลอดเสนทางเป็ นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็ นที่ต ั้งของบรรดาตึกสูงระฟ า ที่มีรานคาแบรนดดังๆ จากทั่ว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ที่เพิ่งถูก
ผลิต ออกมาขายมักจะตองถูกนํ ามาตั้งขายกันที่นี่กอนเป็ นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั ้น
สองฝั่ งของถนนออรชารดยังเป็ นที่ต ั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

Jewel Changi
เป็ นการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวแบบผสมผสานที่ทาอากาศยานชางกี บนพื้นที่กวา
135,700 ตารางเมตร เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่นี่เกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่นี่
เป็ นทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปิ้ ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปปิ้ งนั บรอยกวาราน



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หัวหน าทัวรจะทําการนั ดหมาย กรุณาตรงตอเวลาเพื่อประโยชน ของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานั ด
หมาย หัวหน าทัวรจะใชวิจารณญาณในการเดินทางนํ าคณะสวนรวมเดินทางสูสนามบิน และอาจจะทําใหไมสามารถไปชม นํ้ าตก
จีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดทัน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิ ดเขาประเทศ ผูที่ฝาฝื นหากเจาหน าที่ต รวจพบจะถูกจับปรับ
ในอัต ราที่สูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่รานคาสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปรได

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วันในวันเวลาทําการ กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
่

่

คาที่พักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี (INFANT) ณ วันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น
และหัวหน าทัวรทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน***
** ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงประเภทหองพัก **
โปรแกรมทองเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของลูกคาเป็ นหลัก
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจาก
คาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
้

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

