
DAY HIGHLIGHT
MEAL HOTEL

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว
B L D

1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึน้

Sand SkyPark -คลากคย์ี
   IBIS BENCOOLEN

2

เลือกเทีย่วตาม Option ทีต้่องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)

Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวม

ค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด

   IBIS BENCOOLEN

3
วนัท่ีสาม เมอร์ไลอ้อน – วดัพระเขีย้วแก้ว - THE JEWEL CHANGI -

กรุงเทพฯ
   -

Refreshing SINGAPORE

ทวัร์สิงคโปร์ 3 วนั 2 คืน
ราคาเร่ิมต้น

12,999.-
บาท / ท่าน

เดนิทางเดือน มกราคม – มนีาคม 2566



วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึน้Sand SkyPark -คลากคย์ี (-/-/D)

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

10.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT เทีย่วบินที่ TR625

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง (เวลาท้องถิน่เร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากนั้นเขา้ชม GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay

บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมี

ความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super

tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD)



OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดนิทาง **

FLOWERS DOME CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขคร้อนช้ืนแถบ

เมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราได้

ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจ๋ิวน่ารักๆ ใหเ้ราดูอีกดว้ย เหมาะแก่การไป

นัง่อ่านหนงัสือ นัง่เล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้

อากาศเยน็สบาย และมีกล่ินหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ง

กระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีนํ้ าตกจาํลองขนาดใหญ่ พร้อมดว้ย

พนัธ์ุพืชและพนัธุ์ไมใ้นเขตป่าดิบช้ืนมากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินข้ึนลิฟตไ์ปชั้นบนสุด

แลว้เดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก

จากนั้น เดินทางเขา้เยีย่มชมจุดชมววิบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด์ นําท่านขึน้ลิฟท์ไปท่ีช้ัน57 ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูง

ท่ีจุดชมววิ Sand SkyPark Obsevation Desk ใหคุ้ณข้ึนไปสู่จุดท่ีสูงท่ีสุดของ Marina Bay Sands ท่ีสูงจากพ้ืนดินกวา่

สองร้อยเมตร หรือเทียบเท่ากบัตึก 57 ชั้น เม่ือข้ึนไปแลว้ คุณจะไดช้มเมืองสิงคโปร์แบบมุมกวา้ง 360 องศาของเมือง

จุดชมววิแห่งน้ีคือจุดท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาประเทศสิงคโปร์พลาดไม่ไดจ้ริง ๆ สถานท่ีแห่งน้ีถูกออกแบบโดย Moshe

Safdie ซ่ึงใหใ้หค้วามรู้สึกเหมือนวา่กาํลงัลอยอยูบ่นตึกของโรงแรมทั้งสามตึก ท่ีน่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างมาเพ่ือตา้น

แรงโนม้ถ่วงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และหากคิดจะชมววิหรือถ่ายรูปเมืองของสิงคโปร์ไวเ้ป็นท่ีระลึกแลว้หล่ะก็ ท่ีน่ีคือ

สถานท่ีท่ีใช่ท่ีสุดสาํหรับคุณอยา่งแน่นอน (รวมค่าขึน้ชมจุดชมววิ SAND SKY PARK57)

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจนีแสนอร่อย อาหารท้องถิน่ร้านนีเ้ร่ิมต้น

ตาํนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr . Yeo Eng Song จนถงึทุกวนันี้ ก็ 50 กว่าปี

จากนั้นนาํท่านสู่ ย่านคลากคย์ี (Clarke Quay) เป็นยา่นท่องเท่ียวและกินด่ืมริมแม่นํ้ าสิงคโปร์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมทั้ง

สาํหรับชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ภายในยา่นแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะมีความ

คึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเยน็ไปจนถึงตอนกลางดึก ตั้งอยูใ่นยา่นคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถ

เปิดประสบการณ์กบัการเดินทางแสน นัง่เรือแบบคลาสสิคโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือท่ีเรียกวา่

Bumboat ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร์ และเกบ็ภาพสวยๆจากมุมมองแม่นํ้ า เช่น เมอร์ไลออ้น, สะพาน

เกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั (ไม่รวมค่าตั๋ว

Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) จากนั้นนาํท่านสู่มารีน่าเบยแ์ซนด์ Mar ina Bay Sand โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว



โดยพ้ืนท่ีดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมววิ พิพิธภณัฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วน

ของ แซนดส์กายพาร์ค ท่ีเป็นสระวา่ยนํ้า

20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กบัการแสดงท่ีมีช่ือวา่ Wonder Full Light การ

แสดงน้ี จดัข้ึนท่ีลาน Promenade หนา้ Mar ina Bay Sandsเ ป็นลานท่ีนัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina

ทีพ่กั IBIS BENCOOLEN ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนั ก่อนเดินทาง)

วนัท่ีสอง เลือกเท ีย่วตาม option ทีท่ า่นเลือก

Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B : FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Lau Pa Sat Food Center

ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

***ไม่มีรถและไกด์บริการ***

**อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย รับแผนทีแ่ละสอบถามข้อมูลการเดนิทางจากหัวหน้าทวัร์**

Option B : FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (ร วม ค่ า บัต ร ) - Lau Pa Sat Food Center

ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)

นําคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง

INTRAGRAM ให้เพ่ือนๆ อิจฉา และเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืน

เก่าสมยัสงครามโลก นาํท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ

เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซน

เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก

ทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเส้นทาง

เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้

เพลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

นาํท่านสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข

สนุกไม่รู้จบ ในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉาก

ความสนุกกบัยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18

ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่

เวลาเปิดทาํการ : วนัพฤหัสบด-ีอาทติย์ เวลา 12:00 - 19:00 น

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


โซนท่ี1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนน้ีเป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการร้องเล่น

เตน้รํามีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอร์ดเวย์ (Board way) ส่ือถึงละครช่ือดงัต่างๆ

โซนท่ี2 นิวยอร์ค (New York) โซนท่ีไดจ้าํลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาใหทุ้กท่านได้

สมัผสั ใหอ้ารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนน้ีไดน้าํตวัการ์ตูนท่ีเดก็ ช่ืนชอบมาไวด้ว้ย

โซนท่ี3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนน้ีเป็นโซนท่ีดูลํ้าสมยัมากๆ เป็นโซนเคร่ือง

เล่นสุดมนัส์ท่ีเนน้การผจญภยัและมีความหวาดเสียวสุดๆไฮไลทก์คื็อ TRANSFORMERS

The Ride เป็นเคร่ืองเล่น 3D โดยจะมีแวน่ใหใ้ส่ก่อนเร่ิมเล่น และอีกอนัคือรถไฟเหาะตี

ลงักา หวาดเสียวไปสุดๆ

โซนท่ี4 เมืองอียปิต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเคร่ืองเล่นหวาดเสียวเช่นกนั

จะไดพ้บกบัสุสานฟาโรห์ตอ้งคาํสาป เคร่ืองเล่นชนิดน้ีมีช่ือวา่ Revenge of the

Mummy มนัคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนกัรบมมัม่ี ขบัรถจ้ีบตามล่าหา

สมบติั Treasure Hunters

โซนท่ี5 โลกทีห่ายสาบสูญ (The Lost Wor ld) ในส่วนของโซนน้ีนั้น เป็นอารมณ์การผจญ

ภยัในยคุไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เคร่ืองเล่นตามแบบฉบบั

หนงั Jurassic Park

โซนท่ี6 ดนิแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนน้ีจะไดพ้บกบัตวัการ์ตูนแอนิเมชัน่

จากเร่ืองเชร็คและการฉายหนงัการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลทข์องโซนน้ีพาไปผจญภยัตา้นแรง

โนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถัว่ยกัษเ์พ่ือตามหาห่านท่ีออกไข่เป็นทองคาํอนัลํ้าและยงัมี

เคร่ืองเล่นอีกมากมาย

โซนท่ี7 มาดากัสการ์ (Madagascar ) จะไดพ้บกบัเหล่าบรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จากตวัการ์ตูน

ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นัน่คือ Madagascar กจ็ะมีตวัเด่นๆอยู่ 4 ตวัหลกั เคร่ือง



เล่นในโซนน้ีท่ีไม่ควรพลาดเลยกคื็อ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากสัการ์ ซ่ึงจะไดพ้บกบั

สตัวต่์างๆ ท่ีจะมาสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัทุกท่านท่ีไดล้่องเรือเขา้ไปชม

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquar ium (โปรดแจ้งและชําระค่าบัตรก่อนเดนิทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350

บาท / เดก็ อายุตํา่กว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) S.E.A. Aquar ium เป็นพพิธิภณัฑ์สัตว์นํา้เปิดใหม่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกกับ

Mar ine Life Park จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้ า

สามารถบรรจุนํ้ าเคม็ไดก้วา่ 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสตัวน์ํ้ ากวา่ 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ย

ซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้าํลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก

เวลาเปิดทาํการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวนัอาทิตย์-อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.

เดือนมิถุนายน 09:00 - 17:00 น. เปิดวนัศุกร์-อังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น.

นําท่านเดนิทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ใหท่้านไดชิ้ม

อาหารท่ีหลากหลาย ตามแบบฉบบัสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหัวหน้าทวัร์ช่วยอํานวยความสะดวก)

- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice

- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh

- ติม่ซํา Dim Sum

- คายาโทส Kaya Toast

- หมี่ผดั Char Kway Teow

- ลักซา Laksa

- ผดัขนมผกักาด หรือ Fr ied Car rot Cake

- นํา้แขง็ใส หรือ Ice Kachang

- ปูผดัพริก Chilli Crab

- นาซี เลมัก Nasi Lemak

- สะเต๊ะ Satay

หลังอาหารคํา่รถโค้ชนําท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนาํมาวางขายตาม

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกลาํจะ ตอ้งมาผา่นท่ี

ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และ

โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก

มากมาย

***(อิสระ อาหารเท่ียงและอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวสวนสนุกและการช้อปป้ิง)***

จากน้ันนําท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพื่อพกัผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ่กั IBIS BENCOOLEN ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนั ก่อนเดินทาง)



ทีส่าม เมอร์ไลอ้อน – วดัพระเขีย้วแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้ นนํา ท่ านชม เ มือง สิ งคโป ร์และ รับ ฟังบรรย าย

ประวติัศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย ทําเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภา

เก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้ งของรัฐสภา

ของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา

การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งสาํริดเป็น

ของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบใหใ้นปี

1871 เพื่อสร้างความสัมพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก นําท่าน

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีหั้นหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามี

ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนาม

ทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมววิริมแม่นํา้สิงคโปร์ นําท่าน ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic

Temple) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม

สมยัราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชั้น

4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซ่ึงมี

ศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม

ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี พเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI

ตั้งอยูใ่จกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง

คอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นทั้ งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงาน

สถาปัตยกรรมลํ้าสมยัในแบบสถาปัตยกรรมสัญลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ

ออกแบบช่ือดงัอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มา

เป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี

ทั้ งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเช่ือมต่อไปยงั



เทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ยนํ้ าตกยกัษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนํ้ า

ไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนํ้ าวนขนาดใหญ่ดา้นล่าง

15.25 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLY SCOOT เทีย่วบินที่ TR610

16.55 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ...

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึน

ของภาษีนํ้ ามนัของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเขา้ประเทศท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม

**สําคญัมาก **

กรณผีู้เดนิทางเคยตดิโควคิ และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทวัร์ทราบก่อนลงทะเบียน

หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยช่ือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไฟท์บินขาไป-กลับ ระหว่าง TR607 TR609 และTR610 ตามท่ีน่ังว่างของสายการบิน **

อัตราค่าบริการพกัห้องละ2-3 ท่าน

**สําหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท**

Flight
วนัทีเ่ดนิทาง

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
ทารกอายุตํา่

กว่า 2 ปี
พกัเดีย่วOption A

FREEDAY

Option B

FULLBOARD

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 13-15 มกราคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 27-29 มกราคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 10-12 กุมภาพนัธ์ 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -



TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 10-12 กุมภาพนัธ์ 2566 (บัส2) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 17-19 กุมภาพนัธ์ 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 17-19 กุมภาพนัธ์ 2566 (บัส2) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ์ 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ์ 2566 (บัส2) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 03-05 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 09-11 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 16-18 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR607 10:50-14.15

TR610 15:25-16:55
วนัท่ี 17-19 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 24-26 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

TR609 09:30-12:55

TR604 12:40-14:15
วนัท่ี 25-27 มีนาคม 2566 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. -

เดก็อายุ 2-11 ปี (ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ท่าน ) พกัห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท

เดก็อายุ 2-11 ปี (ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ท่าน ) พกัห้อง TRP แบบเสริมเตยีง ลดราคา 500 บาท

มีตัว๋เคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 3,500 บาท

เง่ือนไขการจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท

*** เม่ือชําระค่ามัดจาํแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่องทวัร์ / ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วนั

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง***

รายละเอียดเพิม่เตมิสําหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร์



 เดก็อายุ 12 ปี และตํ่ากวา่ ท่ีไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนโควดิ จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สู่สิงคโปร์ เม่ือเดินทางมาพร้อมกบั

ผูป้กครองท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนโควดิแลว้เท่านั้นโดยเดก็ไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่

 เดก็ต ํ่ากวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควดิก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเม่ือเดินทางถึงสนามบินชางกี

อัตรานีร้วม

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์

 ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีนํ้ ามนัตามรายการ ชั้นประหยดั ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร์

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ

 ค่าท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว้

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทาง

เท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ม่รวม

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขบัรถ 3วนั ท่านละ 1,500 บาทเก็บทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความ

พงึพอใจ)

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพิม่เตมิในกรณทีีท่่านตดิ COVID-19 ระหว่างเดนิทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆค่าเล่ือนตัว๋ โดยประกันจะ

COVER ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทีโ่รงพยาบาลเท่านั้น

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง

 หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง

วคัซีนทีป่ระเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ

(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):

 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

เง่ือนไขการจองทวัร์

หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหารหรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่สามารถคืนเงินได้

เน่ืองจากค่าบริการท่ีสิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ

ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษทัทวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ในทุกกรณี

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง

6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด

หมายเหตุ

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเตม็จาํนวน

 หากมีเหตุสุดวสิยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควดิทาํใหเ้ดินทางไม่ได้ อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้

 เร่ืองห้องพกัช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษทัจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขั้นตอน ในบางคร้ังโรงแรม

อาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษทัยนืยนัวา่จะเพียงพอต่อจาํนวนลูกคา้ เช่น Request สาํหรับเตียง

Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั / Request สาํหรับเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัให้

เป็น 2หอ้ง โดยไม่เกบ็เงินเพ่ิม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ีจอง

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ

การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุก

กรณี

 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี

ผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชาํระ

ค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ



 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ


