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  เทีย่วสงิคโปร ์3 วนั 2 คนื บนิตรงสายการบนิ VIETJET AIR 
  เชค็อนิแลนดม์ารค์ ช้อปปิง้ไชนา่ทาวนแ์ละถนนออรช์ารด์ 
  ชมโชวก์ารแสดงแสง ส ีเสยีง Wonderful Light  
  พเิศษ ! ลิม้รส บกักุ้ดเต ๋รา้นสดุฮติ Song Fa 
  อิสระฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซือ้ Option เสรมิ UNIVERSAL STUDIO 
  บรกิาร น้้าดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

  
FLIGHT     
DEPARTURE :    VZ620   BKK-SIN 09.45 – 13.10 น. 
RETURN        :    VZ621   SIN-BKK    14.10 – 15.30 น. 

 
หมายเหตุ 
หากทา่นมคีวามจา้เปน็จะต้องซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ
เพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท้าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได ้อันเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเปน็การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้
ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพจิารณาสถานการณ์
แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 
เอกสารสา้หรบัการเดนิทางเขา้ประเทศ (สา้คญัมาก โปรดให้ความสา้คัญ( 

1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) 
แสดงแอปหมอพร้อม (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง( 

2. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ผ่านเว็บไซต์ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บริษัทบริการลงทะเบียน( 

3. กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวร์ทราบก่อนลงทะเบียน 
4. หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ(-สนามบนิชางก ี- GARDEN BY THE BAY- ซนัเทคซติี ้น้า้พแุหง่ความ

มั่งคั่ง - MERINA BAY SAND 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 
Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
แจกเอกสารการเดินทาง และอ้านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

 
09.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ620 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง( 
 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน น้า
ท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง( น้าท่านไปยัง 
ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY( ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในศูนย์กลางค้าแห่งนี้มี
ร้านค้าปลีกมากกว่า 400 ร้าน ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง เป็นช้อปปิ้งมอลล์ยักษ์ใหญ่ที่รวมร้านแบ
รนด์เนม ระดับโลกและ แบรนด์ดังของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมี น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of 
Wealth)  ที่ได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 
1988 ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร จากนั้นชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์  ชื่นชมกับต้นไม้

 

            า  านเง   นไ  น ทา้  ด   เ   ด เ    ป     น ส งส ด   ต  ท านเ ง  า   า  เงนิ   ้ทาง
   ิ ท         าท านได ้     เง   นไ    ้   ไ  สา า   เป    น ป งเง   นไ  ด  ได ้

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

      เ้ดนิทาง า า ต าง  ง   ด    ต างป  เท       ท า า ส า  งต   เค    ง นิ      าน า น 
   น   เ      เ้ดนิทาง า          สนา  นิ ส        ทิาง   ิ ท   ไ      ดิ   ค า   ้ า เน   ง า เป็น
ค า   ้ า ท  น  เ น   า  ป      

 

  นเน   ง า  า ส า  า า  เ ต  า   ทาง     าต ิเ ต  า   ทาง า เ   ง ส า  า   า   สา  า  นิ
    เ ต ส ด สิ  ต าง  ท  งน    ค าน ง  งค า ป  ด    ค า เป็นไปได ้    ป     น   ง  เ้ดนิทางเป็นส าค   
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นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ  MARINA BAY บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ SUPRT TREE คู่ที่
มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอด
ของ SUPER TREE สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
เข้า DOME)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เยน็ บรกิารอาหารค่า้  ณ รา้นอาหาร (1( ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa 

หลังรับประทานอาหาร น้าท่านเยี่ยมชม ย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้้าสิงคโปร์ มีประวัติ
ยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของ
ความหลากหลายทั้งผู้คนที่ ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ 
และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน (เลือกซื้อ Option ไม่รวมค่าล่องเรือ 
ผู้ใหญ่ท่านละ 25 SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องการซื้อบัตรโปรดแจ้ง
ล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง) ในกรณีไม่ล่องเรือ จะต้องนั่งรถบัส เพื่อไป MARINA BAY SAND 

OPTIONAL TOUR 
หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขตร้อน
ชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารัก ๆ ให้
เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่น
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็น
สบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้ง
กระจายไปทั้งโดม 

Cloud Forest จะมีน้้าตกจ้าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วย
พันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุด แล้ว
เดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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ชม MARINA BAY SAND รีสอร์ทสุดหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วย
ห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของ
โรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวน
ลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความ
สูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มี
ร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัว
อาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้
พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอด
เหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส้าหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อ
สินค้าย่ีห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 
อิสระกับการถ่ายรูป (รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57( 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้้า ที่ยิ่งใหญแ่ละอลังการที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ
ว่า Spectra Show ที่ Marina Bay Sands ซ่ึงเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

ที่พัก  IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่2 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2( 
 

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

ทา่นสามารถเทีย่วชมบรรยากาศของสงิคโปรต์ามอธัยาศยั (ไกดแ์นะนา้(  

 ถ่ายรูปคู่กับ MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง
อ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้้าสิงคโปร์ 

 FORT CANNING PARK สวนป้อมปราการ แคนนิง (Fort Canning Park) เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่บนเนินเขาใจกลางตัวเมืองสิงคโปร์  ที่ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่น่าสนใจทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์, ลานแสดงดนตรี และธรรมชาติอันร่มรื่น อยู่ติดกับ Clark Quay, พิพิธภัณท์แห่งชาติ
สิงคโปร์ (Singapore National Museum) และใกล้กับย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด (Orchard Road) 
 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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 *** HIGHLIGHT *** เปิดประสบการใหม่กับ Sky Helix Sentosa (มคี่าบตัร( จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่
ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึ้นอย่างนุ่มนวลขึ้นไปถึงด้านบน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน้้าโดยรอบ เพลิดเพลินไปกับสายลมและ
บรรยากาศ พร้อมเครื่องดื่มฟรี 

 ช้อปปิ้งที่  ย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่
ล่าสุด จะถูกน้ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บน
ถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือ
สินค้าทุกล้าจะต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนน
ออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับ  โลก เพราะว่ามี
ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายต้ังอยู่เรียงราย 
สองฝั่งถนน อาทิ เช่น  ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอื่นๆอีกมากมาย 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่เขา้และคา่รถรบัสง่( (B/-/-) 
เพิม่ทา่นละ 2,790 บาท 

 

  
 

พร้อมเขา้สูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักรความบนัเทงิระดบั
โลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุก
ไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่อง
เล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 
โซน ได้แก่ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย
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จ้าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่าย
วายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  

 โซนอยีิปตโ์บราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณ
มัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท้าให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว  

 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด้าบรรพ์หากใคร
ล่วงล้้าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดง
โชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน้าจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี,้เมลแมนและ 
กลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่
และเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟ
เฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก 

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏ
ตัวบนท้องถนนแห่งนี้ 

 โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ 
เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์
มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึง 

ร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี
สอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า  

ชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม ซึ่งอยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์
แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามา
จากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยก้าแพง
น้้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะน้าความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของ
เซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
สิงคโปร์!!! 

***สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพธิภัณฑส์ตัว์น้า้เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลก
กับ Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD( ถูกจัด
อันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้้า สามารถบรรจุน้้าเค็ม
ได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์  
รวบรวมสัตว์น้้ ากว่า  100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซาก
ปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ้าลองความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

พกั IBIS BUDGET IMPERIAL หรอืเทียบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
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วันที ่3 CHINA TOWN-วดัพระเขี้ยวแกว้-สนามบนิชางก-ีTHE JEWEL CHANGI -กรงุเทพฯ(สนามบนิ
สวุรรณภมูิ( 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3( 
น้าท่านเดินทางไปยัง CHINA TOWN ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งในสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่นี่
จะมีร้านค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง มีถนนอาหาร และสถานที่ส้าคัญ 
ๆ ทางประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง ชมวัด พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน ที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ สิงคโปร์  (ประมาณ 1500  ล้านบาท( ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้าม
ถ่ายภาพ( ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่งที่
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย( 
 สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี น้าทุกท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

จากนั้นน้าทุกท่านเที่ยวชม น้้าตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก HSBC Rain Votex ที่มีความสูงถึง 40 
เมตร ที่จะไหล่ลงมาตั้งแต่ชั้นบนยาวลงมาถึงชั้นล่าง น้้าตกยักษ์นี้ใช้น้้าหมุนเวียนถึง 50,000 ลิตร ชม
สวนยักษ์ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เป็นสวนที่ถูกตกแต่งอยู่ล้อมรอบเทอร์มินอล ด้วยต้นไม้สไตล์ทรอปิ
คอลกว่าสองพันต้น และยังมีเขาวงกตต้นไม้ Canopy Maze ไว้ให้ได้เดินเล่นด้วย ให้ท่านอิสระกับการ
ถ่ายภาพ  

14.10 น. อ้าลาสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET 
เที่ยวบินที่ VZ621 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง( 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม... 
.................................. 
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(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทา้การจอง( 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          (ช      ุ                    ุ       2             ) 

    ็                       ุ ศ           ณ              ช็      

       1,500    /    /     

 
                                                    พ ึพ           

 
 

 

 

            า  านเง   นไ  น ทา้  ด   เ   ด เ    ป     น ส งส ด   ต  ท านเ ง  า   า  เงนิ   ้ทาง
   ิ ท         าท านได ้     เง   นไ    ้   ไ  สา า   เป    น ป งเง   นไ  ด  ได ้

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

      เ้ดนิทาง า า ต าง  ง   ด    ต างป  เท       ท า า ส า  งต   เค    ง นิ      าน า น 
   น   เ      เ้ดนิทาง า          สนา  นิ ส        ทิาง   ิ ท   ไ      ดิ   ค า   ้ า เน   ง า เป็น
ค า   ้ า ท  น  เ น   า  ป      

 

  นเน   ง า  า ส า  า า  เ ต  า   ทาง     าต ิเ ต  า   ทาง า เ   ง ส า  า   า   สา  า  นิ
    เ ต ส ด สิ  ต าง  ท  งน    ค าน ง  งค า ป  ด    ค า เป็นไปได ้    ป     น   ง  เ้ดนิทางเป็นส าค   
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อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พกัเดี่ยว  

19-21 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,500 
26-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 
27-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 
03-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
09-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
16-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 
23-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุ่า้กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผู้เดนิทางไดต้ามเงือ่นไของ

สายการบนิ( 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง( 
 ค่าสัมภาระน้้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจาก

ทางสิงคโปร์ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะสั้นในประเทศ
สิงคโปร์ไม่เกิน 30 วัน( 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 
 ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               ค่าโทรศัพท์ 
ฯลฯ 

 ค่าปรับส้าหรับน้้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก้าหนด (หากเกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน) 
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก้าหนดผู้เดินทางขั้นต่้าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก้าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่้า 
30 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก้าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน 
หากท่านถอนตัวออก ท้าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท้าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ้านวน
เงินของราคาทัวร์  

 การช้าระเงินหมายถึงการยืนยันจ้านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช้าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ้านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช้าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ้านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ้าเป็ นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย 
อย่างน้อยที่สุดเท่าจ้านวนเงินมัดจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน 
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท้า

การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน  
 การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน  
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
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 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่     ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้าม
เงือ่นไของสายการบนิ( 

 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ ไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใด
ส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

วคัซนีทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นญุาตใหเ้ขา้ประเทศ 

(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 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทา้กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทั
ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน้้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็น
ต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดิ นทาง
ออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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กรณทีีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิ สามารถแจ้งกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดินทาง 1-3 วนั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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