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



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - ซันเท็กซิต้ี - น้ําพุแหงความ
ม่ังคั่ง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย - มารีนา เบย แซนด - โชว
Wonder Full Light

  

Ibis Budget Hotel
Imperial or Ibis
Budget Hotel
Selegie หรือเทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Ibis Budget Hotel
Imperial or Ibis
Budget Hotel
Selegie หรือเทียบเทา

3 วัดเยี่ยไหซิง - วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทาอากาศยานชางกี -
Jewel Changi - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี - ซันเท็กซิตี้ -
น้ําพุแหงความม่ังค่ัง - เมอรไลออน - สวนการเดนบายเดอะเบย
- มารีนา เบย แซนด - โชว Wonder Full Light

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร K สายการ
บิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก และแนะนําการเดินทาง

09.45 น. นําทานเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยเท่ียวบินท่ี SQ973 ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

บาย

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู เมืองสิงคโปร

นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึง อุงมือมีหาน้ิวเรียงราย พรอมท้ังเย่ียมชม "น้ําพุ
แหงความมั่งค่ัง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหน่ึงในสัญลักษณแหงโชคลาภของประเทศสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวท่ีมา
เยือนประเทศเล็กๆ แหงน้ีตองแวะมารับพลังน้ําแหงความรํ่ารวยเสมอไป ซ่ึงน้ําพุ ณ ท่ีแหงน้ียังไดรับการบันทึกวาในกินเนสบุค
เมื่อปี 1998 เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในแงของความเชื่อเรื่องโชคลาภ

นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค สัญลักษณของการทองเท่ียวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนดท่ี
สวยงามแปลกตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ วิวสิงคโปร ฟลายเออร มารินา เบยแซนด

นําทานชม การเดน บาย เดอะเบย (GARDEN BY THE BAY) ใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ให
ทานไดชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และเป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะ
กรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super Tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน (อัตราคา
บริการน้ี ไมรวมคาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานชม มารีนา เบยแซนด รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ประกอบไปดวยหองพักกวา 2,500 หองโรงแรมยังมีไฮไลทคือ
The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3
แซนดสกายพารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมี
ความสูง 200 ม.

หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโนตองแสดงพาสปอรต และหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี
เขาดานใน การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ

อิสระสําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคาย่ีหอดังๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci,
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยท่ีทุกทานสามารถชมวิวเมอรไลออน สิงคโปรไฟลเออร ตึกแอสพลานาด และบริเวณ
อาวมารีนาเบยจากมุมมองท่ีแตกตาง ซ่ึงสวยงาม

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินไปกับโชว Spectra light & Water Show ซ่ึงเป็นโชวสุดอลังการท่ีนาตื่นตาตื่นใจใหกับนัก
ทองเท่ียวท่ีไดมาเยือนสิงคโปร คือ การแสดงโชว Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ํา ท่ีใหญท่ีสุด
ในตะวันออกเฉียงใต ณ ลาน PROMANADE ริมปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริ่ม
20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง)

เน่ือจากสถาณการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) ในเมืองอูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง MARINA
BAY SAN จึงจําเป็นตองงดการแสดงโชว Spectra light & Water Show เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน และลดการแพร
ระบาดของไวรัส ตั้งแตวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2563 เป็นตนไป และยังไมมีกําหนดเปิดการแสดง

พักท่ี Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี

ซันเท็กซิต้ี

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

เมอรไลออน

สวนการเดนบายเดอะเบย

 บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นพ้ืนท่ีตึก 5 หลัง ท่ีออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหน่ึงอุงมือมีหาน้ิวเรียงราย และมี
"น้ําพุแหงความมั่งค่ัง" หรือ Fountain of Wealth น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลกอยูตรงกลาง
อุงมือพอดี แทนท่ีจะพุงขึ้นเหมือนกับน้ําท่ีอ่ืนๆ แตกลับไหลลงในความเชื่อท่ีวาเหมือนเงิน
ทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือน่ันเองเชื่อกันวาจะทําใหชีวิตคนท่ีสัมผัสนั้นโชคดี และรํ่ารวย
ตลอดปี

น้ําพุน้ีอยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง
เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน
เป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและ
สัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา

เป็นสิงโตทะเลท่ีถือเป็นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็นสิงโต ลําตัว
เป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรกเริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝาย
ของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นสวนท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอรโดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน
และคลาวดฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นซู
เปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9 –
16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ ปกคลุมดวยไมเล้ือยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียาม
ค่ําคืน

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อิสระทองเท่ียวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

เน่ือจากสถาณการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) ในเมืองอูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง MARINA
BAY SAN จึงจําเป็นตองงดการแสดงโชว Spectra light & Water Show เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน และลดการแพร
ระบาดของไวรัส ตั้งแตวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2563 เป็นตนไป และยังไมมีกําหนดเปิดการแสดง
มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ทานท่ีจะเขาสถานคาสิโนตองแสดงพาสปอรต และหามเด็กอายุตํ่ากวา 21 ปีเขาดานใน
การแตงกาย สุภาพบุรุษหามใสกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ และหามสวมรองเทาแตะ

การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีท่ีฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางหาง

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

มารีนา เบย แซนด

โชว Wonder Full Light

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา

เป็นรีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57
ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พาร
คน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หัวหนาทัวรพาทานสู เกาะเซ็นโตซา ดวยรถไฟฟา หรือ TAXI แลวแตความตองการของทาน หากทานไมตองการทองเท่ียว ณ
เกาะเซ็นโตซา หัวหนาทัวรจะใหคําแนะนําในการทองเท่ียวแกทานเชนเดียวกัน (คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปดวย
เพ่ือความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

อิสระใหทานสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore มีท้ังหมด 7 โซน เปิด
บริการ 10:00 – 19:00 น. (เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา ราย
ลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรท หองพักกวา 1,800 หอง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว (อัตรคาบริการน้ี ไมรวมคา
เขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ)

1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเลนรถไฟเหาะตี
ลังการางคูท่ีสูงท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดเย่ียไหซิง - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทา
อากาศยานชางกี - Jewel Changi - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตรคาบริการน้ี ไมรวมคาเขา เครื่องเลน หรือโชวตางๆ และคาเดินทางไป-กลับ และไมมีไกดบริการ

อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น

2. Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา

3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง
Madagascar

4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห และคนหาปริศนาแหงมัมมี่

5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตน
ประทับใจไมรูลืม

6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร, เหลาสัตวโลกลานปี

7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของ
จักรวาลอยางแทจริง

หรือเลือซ้ือบัตรเท่ียวชม Aquarium เปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑสัตวน้ําใน ชื่อ S.E.A.
Aquarium จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูก ออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ําเพลิดเพลินเต็มท่ีกับ
บรรยากาศ ใตทะเลท่ีสวยงาม

อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น เพ่ือความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน

ค่ํา

พักท่ี Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวสิงคโปรกันไดตามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานท่ีทอเท่ียวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิตเติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชนาทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคท่ีใหญท่ีสุดในโลก ฯลฯ

 คํ่า  Ibis Budget Hotel Imperial or Ibis Budget Hotel Selegie หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขา วัดเย่ียไหชิง ถูกขนานนามวาเป็น The Love Temple ของสิงคโปร เป็นวัดจีนลัทธิเตาท่ีเกาแกท่ีสุดใน
สิงคโปร มีอายุมากถึง 199 ปี อยูทามกลางยานธุรกิจ แตเป็นวัดเล็กๆ คลายศาลเจาท่ีมีความเงียบสงบ แมจะมีตึกสูงลอมรอบ
หากตองการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ดายแดง จากเจาหนาท่ี โดยอธิษฐานบอกชื่อ นามสกุล และเรื่องท่ีอยากขอกับ เทพเจาเยว
เหลา หรือเทพแหงความรัก ท่ีเป็นรูปป้ันองคเล็กสีดํา

นําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดน้ีถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ีดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดย
ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเป็นโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดนาสนใจอยูท่ีชั้น
4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุสวนฟันของพระพุทธเจา ใหไดสักการะ เชิญทานเดินเท่ียวชมอาคารบานเรือนของชาวจีนท่ียังคงความ
เป็นเอกลักษณในยาน CHINA TOWN

นําทานแวะชมสินคาปลอดภาษี Duty Free ยานไชนาทาวนมีสินคาราคาถูกมากมาย อาทิ น้ําหอม ของท่ีระลึก เป็นตน

บาย
่



บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาวมันไกตนตําหรับ BOON TONG KEE

จากนั้นใหทาน อิสระกับการชอปป้ิง เดินเลือกชมสินคาทันสมัยท่ีถูกใจ พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลอง
ถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปรตองเดินชมและ
ซ้ือสินคา BRAND NAME ย่ีหอตางๆถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝ่ังถนน

หมายเหตุ : หัวหนาทัวรจะทําการนัดหมาย กรุณาตรงตอเวลาเพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมา
หลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการเดินทางนําคณะสวนรวมเดินทางสูสนามบิน และอาจจะทําใหไมสามารถ
ไปชม น้ําตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดทัน

นําทานเดินทางสู สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมลาสุดท่ีตั้งอยูภายในสนามบินบินชางงี น้ําตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน้ําตกอินด
อรท่ีสูงท่ีสุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคและน้ําตกอินดอรอยาง The Rain Vortex

ค่ํา

18.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี SQ978 ** ใชเวลาบินประมาณ 2
ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วัดเยี่ยไหซิง

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดลัทธิเตาท่ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องการขอพรดานความรักจากเทพเจา "Elder of
Moon" ท่ีประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี ดวยการนําดายสีแดงไปคลององคเทพเจาแลวขอพร วัด
น้ีมีผูมาไหวขอพรความรักตางสมหวังกันมากมายจนไดรับการขนานนามวา "The Love
Temple"

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ขาวมันไกตนตําหรับ BOON TONG KEE

ถนนออรชารด บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง



 หมายเหตุ หัวหนาทัวรจะทําการนัดหมาย กรุณาตรงตอเวลาเพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมาหลังเวลานัด
หมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการเดินทางนําคณะสวนรวมเดินทางสูสนามบิน และอาจจะทําใหไมสามารถไปชม น้ําตก
จีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดทัน

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

ทาอากาศยานชางกี

Jewel Changi

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. เกาะสิงคโปร มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเขาประเทศ ผูท่ีฝาฝืนหากเจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกจับปรับ
ในอัตราท่ีสูงมาก สําหรับ บุหรี่ สามารถไปซ้ือท่ีรานคาสะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปรได  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันในวันเวลาทําการ กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ           

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

่ ่



คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                       

คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี (INFANT) ณ วันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ  1,200 บาท/ทริป/ตอทาน***

** ในกรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงประเภทหองพัก **

โปรแกรมทองเท่ียว และโรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียน

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นหลัก

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

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

้



4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


