
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ ASG102-03 TR 
 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)  
  ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ ่ซิง้ เอีย้” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน ้า ไฮไลทข์องสิงคโปร ์ 
 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน ์
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 สัมผัส Fountain of wealth น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง 
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ทีม่ารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหมท่ี่สงูทีสุ่ดของสิงคโปร ์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร Option B) 
 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B) 
 ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน่์ารักหลากหลาย 
 รวม น ้าดื่มบริการทุกวนัวันละ 1 ขวด 

  รวม ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงินรักษาในต่างประเทศ 2,000,000บาท ของ เมืองไทย

ประกันภัย 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT                  (D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
เอกสารส าหรับการเช็คอินที่สนามบิน 
1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ   E-VACCINE CERTIFICATE 
(ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพรอ้ม)  
11.55 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR607 (VTL FLIGHT) 
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั 
เมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งท่ึง (เวลาท้องถ่ินเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท่้านไดช้มการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับตน้ไมน้านา
พนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์
นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็น 
สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถ่ินร้านนีเ้ร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณก์ับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณข์องประเทศ

สิงคโปร ์หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอรไ์ล
ออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกนั  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมเพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงแรมที่พัก  IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจง้ก่อนเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้
แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษ์และปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเล่นชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกล่ินหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดินไล่ลงมา
จนถึงชัน้ล่างท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง    FORT CANNING PARK - วัดพระเขีย้วแก้ว - เมอรไ์ลอ้อน - น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง - Haji Lane  
               Marina Bay Sand   (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พื่อนๆ อิจฉา และ 
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืนเก่าสมยัสงครามโลก 

 
 
น าท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ ้นเพื่ อ เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ว ของ
พระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่าย
ในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   
ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่
กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 
จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวติัศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิ่น  ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ 
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันช้างส าริดเป็น
ของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ท่ี



 

 

 

 

 

 

 

 

พระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรูป

ป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 

น าท่านชม น ้าพุแห่งความมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิตี ้ซนัเทค 

มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการ 

พาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวย 

ตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านสู่ย่าน Haji Lane เป็นตรอกเล็กๆ ท่ีเป็นถนนศิลปะ (Street Art) ในประเทศสิงคโปร ์ถนนซึ่งคุณสามารถพบเห็น งา
ศิลปะท่ีมีสีสันสดใสท่ีให้ความสนุกสนาน นอกจากนี ้ถนนแห่งนีย้ังเรียงราย ไปดว้ยรา้นคา้ ท่ีตกแต่งสไตลน่์ารกัหลากหลาย
รา้น ไดแ้ก่ รา้นเสือ้ผา้แฟชั่นอิสระ, รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก และสินคา้ท ามือ รวมไปถึงรา้นอาหารและคาเฟ่อีกดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตรอกฮาจิเลน (Haji Lane) ส าหรบัท่ีมาของชื่อตรอกแห่งนีน้ัน้ เร่ิมจากในอดีตระหว่างปี ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 1960 ตรอกแห่ง
นี ้เคยเป็นย่านของบา้นพกั ส าหรบันกัแสวงบุญฮจัญ์ ส าหรบัในปัจจบุนัถือเป็น อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ในย่านกัม
โปงกลาม (Kampong Glam) ของประเทศสิงคโปร ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดสุลต่าน (Masjid Sultan) และอยู่ถดัจากถนนบุส
ซอราห ์(Bussorah Street) และถนนอารบ์ตั (Arbat Street) ตามล าดับ ซึ่งถนนทัง้สองแห่งนีย้งัเป็นถนนชอ้ปปิ้ง ท่ีมีทัง้สินคา้
มากมายหลายอย่าง และรา้นอาหารพรอ้มคาเฟ่อีกหลายแห่งดว้ยเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นเดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภัณฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็นสระว่ายน า้
และจดุชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ทีต่้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  (B/-/-) 
                    Option B: SkyHelix - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ส ำหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริกำร*** 

**อิสระท่องเท่ียวตำมอัธยำศัย รับแผนท่ีและสอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงจำกหัวหน้ำทัวร์** 

********************************************************** 

ส าหรับ Option B → (B/-/-)  

SkyHelix (รวมค่าบัตร)  - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

***มีรถและไกด์บริกำร*** 

 
*** HIGHLIGHT *** น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูง

ที่สุดของสิงคโปร ์open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้อย่างนุ่มนวลขึน้ไปถึงดา้นบน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว 360 
องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน า้โดยรอบ  เพลิดเพลินไปกบัสายลมและบรรยากาศ พรอ้มเครื่องด่ืมฟรี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงรา้นชอ้ปปิ้ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็น
โตซ่า ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
น าท่านสนกุสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วใหท่้านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่
รูจ้บ ในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครวัจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอรแ์ซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ี
ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  
เวลาเปิดท าการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย ์เวลา 12:00 - 19:00 น.  
 

โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการรอ้ง
เล่นเต้นร  ามีการแสดงแบบต้นฉบับของบอรด์เวย์ (Board way) ส่ือถึงละครชื่อดัง
ต่างๆ   
 
โซนที่2 นิวยอรค์ (New York) โซนท่ีไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหทุ้ก
ท่านไดส้ัมผัส ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้ าตัวการต์ูนท่ีเด็ก ชื่นชอบ
มาไวด้ว้ย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนท่ีดูล า้สมัยมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันส์ท่ีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะไดพ้บกบัสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีม้ีชื่อว่า Revenge of 
the Mummy มันคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจีบ้
ตามล่าหาสมบติั Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ัน้ เป็นอารมณ์
การผจญภยัในยคุไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์ูนแอ
นิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการต์ูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไป
ผจญภัยตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านท่ีออกไข่
เป็นทองค าอนัล า้และยงัมีเครื่องเล่นอีกมากมาย  
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์อ้ยใหญ่จาก
ตวัการต์ูนท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 
4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ท่ีไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะ
มาดากัสการ ์ซึ่งจะไดพ้บกับสัตวต่์างๆ ท่ีจะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะใหก้ับ
ทกุท่านท่ีไดล่้องเรือเขา้ไปชม  
 

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 
1,000 บาท  / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
โลกกับ Marine Life Park จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ า้ 
สามารถบรรจนุ า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสตัวน์ า้กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซาก
ปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลต่างๆ ทั่วโลก  
เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันอาทิตย-์อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
                      เดือนมิถุนายน 09:00 - 17:00 น. เปิดวันศุกร-์อังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
***(อิสระ อาหารเท่ียงและอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวสวนสนุก)*** 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สี ่ วัดซัมบาวัง - ช้อปป้ิงถนนออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ                        (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple เทพเจา้แห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ 
ซิง้ เอีย้” นบัว่าเป็นเทพเจา้ท่ีชาวสิงคโปรใ์หค้วามเคารพบูชามากท่ีสดุองคห์น่ึง ซึ่งท่ีวดัแห่งนีเ้องก็มีเทพเจา้แห่งโชคลาภท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ดว้ยเช่นกัน โดยองคเ์ทพเจา้นั้นจะตัง้อยู่บนหลังคา ตัวองคเ์ทพเจา้เป็นสีทอง มีความสูงถึง 9.44 เมตร และ
หนกัถึง 8 ตนัเลยทีเดียว ถา้ใครอยากท าธุรกิจรุง่เรือง ท าการคา้ขายคล่องตวั ก็ไม่ควรพลาดโอกาสท่ีจะมาไหวข้อพรท่ีวดัแห่งนี  ้
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ล่าสดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยู่
บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปรนี์เ้สมอ ถนนออร์
ชารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย  สองฝ่ังถนน 
อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกใน
การชอปป้ิง)*** 
12.00 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี  
เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 
 

16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610 



 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 

 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 

**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลใหท้ัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสงิคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
 

     
อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดนิทาง 
ผู้ใหญ ่ราคาท่านละ ทารกอายุต ่า

กว่า 2 ปี พักเดี่ยว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOAD 
วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2565 
(วันแรงงาน) 

18,999. - 21,999.- 3,000. - 5,900. - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 3,500 บาท 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเด็กในการเข้าสงิคโปร ์

วันที่ 05-08 พฤษภาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 15,999. - 18,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 02-05 มิถุนายน 2565 (วันหยุดยาว) 18,999. - 21,999.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 09-12 มิถุนายน 2565 15,999. - 18,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 07-10 กรกฎาคม 2565 15,999. - 18,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 16,999. - 19,499.- 3,000. - 5,900. - 

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 18,999. - 21,999.- 3,000. - 5,900. - 



 

 

 

 

 

 

 

 

- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ท่ีไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด แต่ตอ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางเขา้สู่
สิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพรอ้มกบัผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียน
เดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเข้าไทย 
- อาย ุ18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้บัวคัซีนตามท่ีก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
- เด็กอาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
- ตอ้งไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม หรือไม่ไดร้บัวคัซีน แต่ตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ  
- เด็กอาย ุ6-11 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ 
- เด็กอายตุ ่ากว่า 6 ปี ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผลตรวจ แต่ตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชือ้โดย 

ATK ท่ีประเทศไทยได ้
อัตรานีร้วม   

❖ COVID19Travel Insurance วงเงินรักษาในตา่งประเทศ 2,000,000บาท ของ เมืองไทยประกันภัย ในกรณีท่ี

ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง ท่านตอ้งส ารองจ่าย และกลบัมาเครมกบับริษัทท่ีประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทวัร ์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ค่าท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถ 3วัน Option A ทา่นละ 700 บาท 
ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถ 4วัน Option B ทา่นละ 800 บาท ตลอดทริป 
เก็บทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัรต์ามความพึงพอใจ)   

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
วัคซีนที่ประเทศสงิคโปรอ์นุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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) 

3 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated/CoronavacTM 

3 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

****หมายเหตุส าหรับท่านที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2เข็มสามารถเข้าสงิคโปรไ์ด้ แต่ทีส่ิงคโปรจ์ะยัง
ไม่นับว่าเป็น FULL VACCINATED บางร้านอาหารหรือบางสถานที่อาจถูกปฏิเสธการเขา้ใช้บริการ *** 

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

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เนื่องจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้บั
ท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 

หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขั้นตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ  าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้  าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืน่ๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

 


