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วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินชางฮี - น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ - เมอรไ์ลออน พารค์ - การเ์ดน้ 

บาย เดอะเบย ์- มารีน่าเบยแ์ซน - โชวน์ ้ าพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water  

 

06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
09.45 น.  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยเที่ยวบินที่ SQ973  

 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง มีบริการอาหาร และเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมือสิงคโปร ์ 

จากนั้นน าท่านไปยังจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ซนัเทคซิต้ี กลุ่มอาคาร 5 หลังที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" เปรียบเสมือน

นิ้ วมือทั้งห้าม และตรงใจกลางผ่ามือจะมี "น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่" หรือ Fountain of Wealth ซึ่งน า้พุนี้กเ็ปรียบเสมือนเงิน

ที่อยู่ในก ามือ อนัเป็นหนึ่งในสญัลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสงิคโปร์ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเลก็ๆ แห่งนี้  ต้อง

แวะมารับพลังน ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป และยังได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records เมื่อปี 1998 ว่าเป็น

น า้พุที่ใหญ่ที่สดุในโลก  
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ในแง่ของความเชื่อเร่ืองโชคลาภ ซินแสทางด้านฮวงจุ้ยทั้งหลายมักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน ้าพุ่ง

ออกมาเข้าสู่ใจกลางน า้พุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความม่ังค่ัง การที่น า้พุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือ

การกักเกบ็ความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึ่งความม่ังค่ังที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของช่ือ 

“น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่” กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน า้พุแห่งนี้ สามรอบ โดยเอามือ

แตะที่น า้พุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน า้แห่งโชคลาภ และความโชคดีร ่ารวยตลอดปี อกีทั้งน า้พุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่าง

จากน า้พุที่อื่นนั่นคือน า้พุที่นี่จะไหลลง โดยปกติแล้วน า้พุที่อื่นๆ มักจะมีทศิทางพุ่งขึ้น 

วิธีการขอพร … น ามือขวาสมัผสัสายน ้า และอธิษฐาน 1 ขอ้ (ขอใหต้วัเราเอง) จากนั้นเดินวนตามเข็มนาฬิกา 

3 รอบ เช่ือว่าค าอธิฐานจะเป็นผล 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับเจ้าสงิโตพ่นน า้ เมอรไ์ลออน พารค์ สญัลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของประเทศสงิคโปร์ โดย

มีฉากหลังเป็นโรงละครเอสพนาดที่ออกแบบได้สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวชิงช้า

สวรรค์ขนาดใหญ่สงิคโปร์ฟลายเออร์ และตึกมาริน่าเบย์แซนด์ 

 

 

จากนั้นน าท่านชม การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดของสงิคโปร์ ได้รับการก่อสร้างและออกแบบอาคารที่

โดดเด่นจนเป็นสวนที่ได้รับรางวัลมากมาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และมีพ้ืนที่ใหญ่มากถึง 600 ไร่ ชื่นชมต้นไม้นานา

พันธุ์ ซึ่งสวนแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้  ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree บนทางเดินลอยฟ้าสามารถมองเห็นทิวทัศน์

โดยรอบของอ่าวมารีน่าเบย์ และยังได้ใกล้ชิดกบัเจ้าต้นไม้ยักษ์อีกด้วย ความสูงของ Super Tree เทยีบได้กับตึกที่สงู 10-

16 ชั้นเลยทีเดียว และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้  ใน
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โซนของ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) จัดแสดงพรรณไม้จากเขตร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์ 

มีสวนจิ๋วน่ารักๆ และปาล์มขวดมากมายให้ได้ถ่ายรูป ภายในเรือนกระจกจะติดแอร์ท าให้อากาศเยน็สบาย และมีกลิ่น

หอมๆ ของดอกไม้ต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม ส่วนในโซนของ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) จะมีน า้ตกจ าลอง

ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุพื์ช และพันธุไ์ม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเดินจากชั้นบนสดุ

ไล่ลงมาจนถงึช้ันล่างที่เป็นป่าหมอก (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะ

มีการจัดแสดงที่ต่างต่างกนัออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านชม มารีน่า เบยแ์ซนด์ รีสอร์ทสุดหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้อง

โรงแรมยังมี ไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้ งอ ยู่ ช้ันที่  57 ของโรงแรม  (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าข้ึนตึก) เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 

12,400 ตารางเมตร และมีความสูงถึง 200 เมตร บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ถึง 250 ต้น และ

ไม้ประดับอกี 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหราชื่อว่า The Sky on 57 และยังมี มารีน่าเบย์แซนด์ คาสโิน ตั้งอยู่ในตัวอาคาร

อันโอ่อ่าหรูหราตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เตม็ไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ

เพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ 

อาท ิรูเลต็ต์ แบล๊คแจค๊ บาคาร่า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย 
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(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านที่จะเขา้สถานคาสิโนตอ้งแสดงพาสปอรต์ และหา้มเด็กอายุต า่

กว่า 21 ปีเขา้ดา้นใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษหา้มใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรี

ใส่ชดุสุภาพ   และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 

พลาดไม่ได!้! “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่เป็นขนม

ที่มีช่ือเสียงอย่างมากในสิงคโปร ์โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนงัปลาไข่

เค็ม รสมนัฝรัง่ไข่เค็ม และมนัฝรัง่รสชาติแบบออริจินลั ท่านใดที่มาสิงคโปรไ์ม่

ควรพลาด  

 

ส าหรับนักช้อปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสนิค้าแบรนด์ไฮเอนด์มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, 

Prada, Burberry, Cartier โดยทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน สงิคโปร์ไฟลเออร์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารี

น่าเบย์จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจ

เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับโชว์ Spectra 

light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ 

สายน ้ า ที่ ใหญ่ที่ สุดในตะวันออกเฉียงใต้  ณ  ลาน 

PROMANADE ริม ป าก อ่ าวม า ริ น่ า ด้ าน ห น้ าขอ ง 

MARINA BAY SAND ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่น

ตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ (การ

แสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือ

มีกิจกรรมของทางหา้ง)   

พกัที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สองของการเดินทาง (2) อิสระท่องเท่ียวเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล และ ซี อควาเรียม ตามอธัยาศยั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์น าท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยบริการรถไฟฟ้าหรือรถแทก็ซี่ แล้วแต่ความประสงค์ของ

ท่าน หากไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้ค าแนะน าในการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

เช่นเดียวกนั  

(ค าแนะน า : ควรพกนามบตัรของโรงแรมไปดว้ย เพือ่ความสะดวกในการเดินทางกลบัโรงแรม) 

 

 

 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน Hollywood, New 

York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away และ Madagascar เปิดบริการตั้ งแต่ 10:00 - 

19:00 น. ในพ้ืนที่ 49 เอเคอร์บนเกาะเซน็โตซ่า รายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่มของต้นไม้และทะเลสาบ ส่วนของรีสอร์ท

มีห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสโินเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower (ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าเขา้ เครื่องเล่น หรือโชวต่์างๆ ค่าเดินทางไป-กลบั และไม่มี

ไกดบ์ริการ)  

 

1. Transformers the Ride 3D The Ultimate 3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลังกา

รางคู่ที่สงูที่สดุในโลก ถือเป็นเคร่ืองเล่นที่ห้ามพลาด!  

2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีรบุรุษ จ าลองบรรยากาศจากเร่ืองหนัง Shrek นั่นเอง มีมุมน่ารักๆ ให้เกบ็

ภาพสวยๆ เพียบ!  

3. Madagascar ตกแต่งสไตล์ทร็อปปิคอลเต็มไปด้วยต้นมะพร้าว เคร่ืองเล่น Madagascar: A Crate Adventure 

เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสตัว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  

4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมม่ี   
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5. Water World สมัผสักบัความตื่นเต้นประทบัใจจนไม่รู้ลืม ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อ

ดังที่ใช้ แสง ส ีเสยีง และคนแสดงจริง  

6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์เหล่าสตัว์โลกล้านปี   

7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของ

จักรวาลอย่างแท้จริง โซนนี้จะไม่มีเคร่ืองเล่น แต่จะเป็นร้านค้าต่างๆ ทั้ง Universal Studios Store ขายของที่ระลึก 

รวมๆ ตัวการ์ตูนจากโซนต่างๆ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเลือกซื้ อบัตรเที่ยวชมอควาเรียมเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าในชื่อ S.E.A. 

Aquarium จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมสิ่งมีชีวิตใต้น า้กว่า 100,000 ตัว จาก

ทั้งหมด 100 สปีชีส์ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น า้ที่จุน า้ไว้มากถึง 45 ล้านลิตร เพลิดเพลินเตม็ที่ไปกับบรรยากาศใต้
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ท้องทะเลที่สวยงาม พบกับอุโมงค์ปลาฉลามขนาดใหญ่ 12 สายพันธุ์ มีมากกว่า 100 ตัว ซึ่งระหว่างเดินชมจะมีเจ้าฉลาม

มาแหวกว่ายอยู่รอบตัวเรา สามารถเดินศึกษาสิ่งมีชีวิตโลกใต้น า้ได้มากมายหลายชนิด อาทิ ปะการัง ปลาหลายสายพันธุ์

จากหลากหลายน่านน า้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ทะเลอนัดามัน ช่องแคบมะละกา อ่าวเบงกอล และอเมริกากลาง-ใต้ เป็นต้น  

ไฮไลทข์อง S.E.A. Aquarium คือตูด้า้นในที่ใหญ่ที่สุด มีสตัวน์ ้ าใตม้หาสมุทรเป็นหมื่นๆ ตวั โดยตวัเอกที่เรา

จะไดเ้ห็นคือ เจา้ปลากระเบนแมนตา เป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 

อิสระมื้ ออาหารกลางวนั และมื้ ออาหารเย็น เพือ่ความเพลิดเพลินในการเล่นเคร่ืองเล่น  

พกัที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) วดัเจา้แม่กวนอิม - วดัพระเข้ียวแกว้ - ฮาจิเลน - ฮาหรบัสตรีท - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - น ้ าตก

ในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี - สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เอาใจสายบุญพาท่านไปสกัการะเจ้าแม่กวนอมิที่ วดัเจา้แม่กวนอิมตงฮุดโช วัดนี้สร้างมานานกว่า 100 ปี มีช่ือเสยีงโด่งดัง

มากในเร่ืองความศักดิ์สทิธิ์ ขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเร่ืองงานและเร่ืองเรียน ผู้คนจึงพากนัมากราบไหว้ขอพรตลอด

ทั้งวัน 

 

วิธีไหวข้อพรของคนทอ้งถิน่ ... จุดธูปแลว้ยืนหนัหนา้ออกมาทางหนา้วดัเพื่อไหวอ้ธิษฐานกบัฟ้าดินก่อนเป็น

อนัดบัแรก จากนั้นน าธูปไปปักที่กระถางธูป เสร็จแลว้จึงเดินเขา้ไปนัง่ไหวเ้จา้แม่กวนอิมดา้นใน ซ่ึงดา้นในทาง

วดัไม่อนุญาตใหถ้่ายรูป 
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จากนั้นน าท่านชมความงดงามของ วดัพระเข้ียวแกว้ วัดจีนอนัทรงคุณค่าที่ถูกเนรมิตขึ้นด้วยทุนสร้างกว่า 75 ล้านเหรียญ

ดอลล่าร์สิงคโปร์ ตัววัดจะเป็นอาคารแบบวัดจีนในรูปแบบศิลปกรรมสมัยราชวงถังสูง 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับ

ศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ช้ัน 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้าให้ได้สกัการะขอพร และเชิญท่าน

เดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมที่

สวยงามพร้อมเลือกซื้ อของฝากที่ระลึกมากมาย และยังสามารถแวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free มีสินค้าราคาถูก

มากมาย อาท ิน า้หอม ของที่ระลึก เป็นต้น 

 

 ทางวดัไม่อนุญาตใหผู้ห้ญิงสวมกางเกงสั้นหรือกระโปงสั้นข้ึนชั้นบนของวดั หากตอ้งการข้ึนไปไหวพ้ระดา้นบน

จะมีผา้ถุงยาวใหย้ืมนุ่งตรงหนา้ลิฟทฟ์รี หลงัไหวพ้ระเสร็จใหน้ าผา้ถุงมาคืนที่จุดเดิม 

 

 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ฮาจิเลน เป็นถนนสายเล็กๆ แห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ซึ่งเตม็ไปด้วย ชอ็ปร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีรวด

ลายสีสนั มากมาย มีมุมต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ร้านแต่ละร้านกจ็ะออกแบบตกแต่งกันอย่างเตม็ทื่ทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงบอาคารบ้านเรือที่จะมีรูปทรงคล้ายๆ ปีนัง สไตล์ชิโนโปตุกรีส นักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวไทยกจ็ะมา

ถ่ายภาพแถวนี้กนั ถือว่าเป็นจุดไฮไลทข์องสงิคโปร์ 

 

 

 จากนั้นน าท่านไปยัง อาหรบัสตรีท ถนนชิคๆ ของเหล่า

ฮิ ป ส เตอ ร์อ ยู่ ใก ล้กั บต รอกฮาจิ  ถนน เส้นนี้ จ ะมี

บรรยากาศเป็นตึกแถว 2 ชั้นสไตล์โคโลเนียลทาสีสดๆ 
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ส าหรับเดินเล่นช้อปป้ิง และมีมุมให้แวะถ่ายรูปกบั ซุม้ประตูสไตลอ์าหรบั พร้อมกบัฉากหลังมัสยิดสลุต่าน และยอดโดมสี

ทองอร่ามที่โดดเด่น ซึ่งเป็นมัสยิดส าคัญและสวยงามของชาวมุสลิมสิงคโปร์ ตรงตรอกคนเดินเลก็ๆ ด้านหลังถนน Arab 

Street และมัสยิดสุลต่านจะเรียกว่าถนน Bussorah Street ทางเดินปูด้วยกระเบื้องสวยงาม มีต้นไม้ 2 ข้างทาง และร้านค้า

ขายของฝากของที่ระลึกต่างๆ ของย่านอาหรับ 

 

 

 

ผ่านชมแลนด์มาร์คที่ส าคัญของย่านนี้ คือ มสัยิดสุลต่าน (Sultan Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1824 เพ่ืออทุศิแด่สลุต่าน

ฮุสเซน ชาห์ สลุต่านองค์แรกของสงิคโปร์ ในคร้ังนั้น เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส ์บิดาผู้ก่อตั้งสงิคโปร์ยุคใหม่ ได้บริจาค

เงินจ านวน 3,000 ดอลลาร์ เพ่ือน าไปใช้ก่อสร้างอาคารช้ันเดียวที่มีหลังคา 2 ช้ัน ร้อยปีต่อมามัสยิดหลังเก่าแห่งนี้ตกอยู่

ในสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างยิ่ง มัสยิดที่เหน็อยู่ในปัจจุบันนี้  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ เดนิส แซนทรี จากบริษัท 

Swan and Maclaren บริษัทสถาปนิกเก่าแก่ที่สดุของสงิคโปร์ และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1932 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูขา้วมนัไก่ตน้ต าหรบั BOON TONG KEE 

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้อง

ถ่ายรูป กล้องวีดีโอ และของเล่นเดก็ ณ บริเวณย่านช้อปป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่คนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและ

ซื้ อสินค้า BRAND NAME ย่ีห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า 

และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนนอาทิเช่น ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก

มากมาย  
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(หมายเหตุ : หัวหนา้ทวัรจ์ะท าการนดัหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่าน

สมาชิกมาหลงัเวลานดัหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้ิจารณญาณในการเดินทางน าคณะส่วนรวมเดินทางสู่สนามบิน และ

อาจจะท าใหไ้ม่สามารถไปชม น ้าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ไดท้นั)  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

น าท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินบินชางงี น ้ าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน ้าตก

อินดอร์ที่ สูงที่ สุดในโลกถึง 130 ฟุต 

ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์และน ้าตก

อินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่ งถือ

เป็นน ้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ใน

สนามบิน โดยใช้น ้าหมุนเวียน 50,000 

ลิตร หรือประมาณน า้ในสระว่ายน า้ขนาด

มาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทเีดียว 

นอกจากน ้าตกอินดอร์นี้ แล้ว ยังมีส่วน

ของสวนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลม

อย่าง Canopy Park ที่ เต็มไปด้วยสวน

ดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดสุดร่มร่ืนและโมเดิร์นราวกับอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 

164 ฟุต มีทางเดินตาข่ายให้สามารถชื่นชมกับไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวนนั้นได้ภายใต้การออกแบบให้เป็นดั่ง ‘เมืองในสวน’ 
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นอกจากนี้ยังมีร้านขายสนิค้าและร้านอาหารมากถงึ 280 ร้าน ในพ้ืนที่ 10 ช้ัน โดยมี 5 ช้ันที่อยู่เหนือพ้ืนดิน และอกี 5 ช้ัน

อยู่ใต้พ้ืนดินอกีด้วย  

18.45 น.    น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ978  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง มีบริการอาหาร และเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

20.10 น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

พีเรียดเดินทางในช่วงวนัที 27-31 ธ.ค. 63, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 64 และวนัที่ 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64 ประเทศสิงคโปรม์กัมีการ

ปิดสถานที่ท่องเท่ียว หรือปิดถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท าใหก้รุป๊ทวัรอ์าจมีการปรบัเปลีย่นรายการ  

ทั้งนี้  ทางบริษทัจะค านึงถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

 

ในกรณีที่ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่

ทุกครั้ง เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ มิเช่นนั้น ทางบริษทัฯ จะ

ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทั้งสิ้ น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ  

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 8 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

03 – 05 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

10 – 12  กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

11 – 13 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 
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18 – 20 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

25 – 27 กรกฎาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา ร.10) 
13,999 12,999 4,000 11,999 

31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

01 – 03 สิงหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 สิงหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

 08 – 10 สิงหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 สิงหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

15 – 17 สิงหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 สิงหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

22 – 24 สิงหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

28 – 30 สิงหาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

29 – 31 สิงหาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

04 – 06 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

05 – 07 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

12 – 14 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

26 – 28 กนัยายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

03 – 05 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

08 – 10 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

09 – 11 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

10 – 12 ตุลาคม 2563 

(วนัสวรรคต ร.9) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

15 – 17 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

16 – 18 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

17 – 19 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

22 – 24 ตุลาคม 2563 14,999 13,999 4,000 12,999 
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(วนัปิยมหาราช) 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
15,999 14,999 4,000 13,999 

24 – 26 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

29 – 31 ตุลาคม 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999 

06 – 08 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 – 22 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

28 – 30 พฤศจิกายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

03 – 05 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2563  

(วนัพอ่แห่งชาติ) 
13,999 12,999 4,000 11,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2563  

(วนัพ่อแห่งชาติ) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2563  

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
14,999 13,999 4,000 12,999 

11 – 13 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

17 – 19 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

19 – 21 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2563  14,999 13,999 4,000 12,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 
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30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม่) 
16,999 15,999 4,000 14,999 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 

(วนัปีใหม่) 
16,999 15,999 4,000 14,999 

01 – 03 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม่) 
16,999 15,999 4,000 14,999 

 

** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 3,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัรท่์านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่น 

ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บริษทัฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ              ค่าจ้างมัคคุเทศกบ์ริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถงึค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศกท้์องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าจ านวน 7,000 บาท เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณนีักทอ่งเที่ยวหรือเอเจน

ซี่ ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อเีมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้

น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก

ค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 

หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมัดจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น  

  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 

ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับใน

อตัราที่สงูมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบนเกาะสงิคโปร์ได้   


