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               เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)  
 

 พิเศษ!! รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงท่ี จุดชมวิว Sand SkyPark 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร์ 
 ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน ์
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเท่ียวและกินด่ืมริมแม่น้ำสิงคโปร์  
  ช้อปปิ้งสนิค้า BRAND NAME ทีม่ารีน่าเบยแ์ซนด์ และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B) 
 รวม น้ำดื่มบริการทุกวนัวันละ 1 ขวด 

 รวม ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงิน 30,000 ของ เมืองไทยประกันภัย 
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วันแรก    กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เดน้ บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึน้Sand SkyPark -คลากคีย์    (D) 

07.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน 
1.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม.กอ่นการเดินทา(ภาษาอังกฤษ)  
2.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ   E-VACCINE CERTIFICATE 
(ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม)  
10.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR625  
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว 
เมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องท่ึง (เวลาท้องถิน่เร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานา
พันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น 
สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
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จากน้ัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นท่ีด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระว่ายน้ำ
และจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์  นำท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น57 ชมเมอืงสิงคโปร์จากมุมสูงท่ีจุดชมวิว Sand SkyPark 
Obsevation Desk ให้คุณขึ้นไปสู่จุดท่ีสูงท่ีสุดของ Marina Bay Sands ท่ีสูงจากพื้นดินกว่าสองร้อยเมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 
57 ชั้น เมื่อขึ้นไปแล้ว คุณจะได้ชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศาของเมือง จุดชมวิวแห่งน้ีคือจุดท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมา
ประเทศสิงคโปร์พลาดไม่ได้จริง ๆ สถานท่ีแห่งน้ีถูกออกแบบโดย Moshe Safdie ซึ่งให้ให้ความรู้สึกเหมือนว่ากำลังลอยอยู่บน
ตึกของโรงแรมท้ังสามตึก ท่ีน่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างมาเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และหากคิดจะชมวิวหรือ
ถ่ายรูปเมืองของสิงคโปร์ไว้เป็นท่ีระลึกแล้วหล่ะก็ ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่ีใช่ท่ีสุดสำหรับคุณอย่างแน่นอน (รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว 
SAND SKY PARK57) 
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย 
อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี 
จากน้ันนำท่านสู่ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเท่ียวและกินด่ืมริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมท้ังสำหรับ
ชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวต่างชาติ ภายในย่านแห่งน้ีเต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็น
พิเศษต้ังแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ต้ังอยู่ในย่านคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากน้ีท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์
กับการเดินทางแสน นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat 
ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, 
อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD 
หรือ 625 บาท) 
 
 

Flower Dome จะเป็นท่ีจัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้น
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปน่ังอ่านหนังสือ น่ังเล่นชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกล่ินหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปท้ังโดม 

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พรอ้มด้วยพันธุ์พืช
และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมา
จนถึงชั้นล่างท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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โรงแรมที่พัก  IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ทีต่้องการ 
                    Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  (B/-/-) 
                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 
                                  Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สำหรับ Option A → “FREE & EASY” 

 (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** 

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์** 

********************************************************** 
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สำหรับ Option B → (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) 

Lau Pa Sat Food Center - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด 

***มีรถและไกด์บริการ*** 
นำคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพือ่นๆ อิจฉา และ 
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะท่ีเป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุมโลก
รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็น
โตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 
นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่
รู้จบ ในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ี
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่  
เวลาเปิดทำการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 - 19:00 น.  
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โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนน้ีเป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้อง
เล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) ส่ือถึงละครชื่อดัง
ต่างๆ   
 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนท่ีได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุก
ท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนน้ีได้นำตัวการ์ตูนท่ีเด็ก ชื่นชอบ
มาไว้ด้วย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนน้ีเป็นโซนท่ีดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันส์ท่ีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น 
และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ  
 
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนท่ีเครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดน้ีมีชื่อว่า Revenge of 
the Mummy มันคือรถไฟเหาะท่ีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บ
ตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนน้ีน้ัน เป็นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบับหนัง  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนน้ีจะได้พบกับตัวการ์ตูนแอ
นิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนน้ีพาไป
ผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านท่ีออกไข่
เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย  
 
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จาก
ตัวการ์ตูนท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก น่ันคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 
4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนน้ีท่ีไม่ควรพลาดเลยก็ คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะ
มาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ท่ีจะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับ
ทุกท่านท่ีได้ล่องเรือเข้าไปชม  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 
1,000 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 800 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน
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โลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ 
สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซาก
ปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ท่ัวโลก  
เวลาเปิดทำการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันอาทิตย์-อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
                      เดือนมิถุนายน 09:00 - 17:00 น. เปิดวันศุกร-์อังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิมอาหาร
ท่ีหลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหัวหน้าทัวร์ช่วยอำนวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh 
- ติ่มซำ Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หมี่ผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น้ำแข็งใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 
- สะเต๊ะ Satay  
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หลังอาหารค่ำรถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ท่ีต้ังอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของ
สิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ต้ังอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 
***(อิสระ อาหารเท่ียงและอาหารคำ่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวสวนสนุกและการช้อปปิ้ง)*** 
จากนั้นนำทา่นเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน – วดัพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ                        (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาล

ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์  
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็น
ของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งท่ี
พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคูกั่บ  เมอร์ไลอ้อน สญัลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป 

 
ปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ 
 

นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่ อ เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของ
พระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างท้ังหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   
ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
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ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นท้ังศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำ
สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง 
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการ
ออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของ
อาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาด
ใหญ่ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บรกิารช่วยลงทะเบียนให้) 
 

15.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610 
16.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 

(1) แสดงเอกสารการจองและชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 1 คืน 
วันแรกของการเดินทาง ตามระบบ TEST&GO (มีบริการเสริม ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

(2) เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพักหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับได้ท่ัวประเทศ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี

การปรับข้ึนของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

**สำคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลใหท้ัวร์ทราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสงิคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสงิคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 
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อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดนิทาง 
ผู้ใหญ ่ราคาท่านละ ทารกอายุต่ำ

กว่า 2 ปี พักเดี่ยว 
Option A  

FREEDAY 
Option B  

FULLBOARD 

วันที่ 06-08 พฤษภาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 (Promotion) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 13,999. -- 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2565 (Promotion) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 05-07 สงิหาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 12-14 สงิหาคม 2565 (วนัหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 19-21 สงิหาคม 2565 (Promotion) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 26-28 สงิหาคม 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 02-04 กันยายน 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 09-11 กันยายน 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 16-18 กันยายน 2565 (Promotion) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 23-25 กันยายน 2565 13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900. - 

วันที่ 07-09 ตลุาคม 2565  13,999. - 15,999.- 3,000. - 4,900.- 
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เปน็ท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เปน็ท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเครื่องบนิแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 3,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 12,999.- /14,999.-ไม่สามารถตัดกรุป๊เหมาได้ * 

 
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสงิคโปร์ 
- เด็กอายุ 12 ป ีและต่ำกว่า ท่ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รบัอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่

สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่าน้ันโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียน
เดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

- เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามท่ีกำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
- เด็กอายุ 12-17 ป ีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
- ต้องไดร้ับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองท่ีได้รับวัคซีนครบ  
- เด็กอายุ 6-11 ป ีต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองท่ีได้รับวัคซีนครบ 
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองท่ีได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชือ้โดย 

ATK ท่ีประเทศไทยได้ 
 
 
 

วันที่ 13-15 ตลุาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 14-16 ตลุาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 21-23 ตลุาคม 2565 15,999. - 17,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 22-24 ตลุาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. - 18,999.- 3,000. - 4,900.- 

วันที่ 28-30 ตลุาคม 2565 (Promotion) 12,999. - 14,999.- 3,000. - 4,900.- 
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อัตรานี้รวม   

❖ ประกัน COVID19 Travel Insurance วงเงิน 30,000 ของ เมืองไทยประกันภัย ในกรณีท่ีท่านติด COVID-19 
ระหว่างเดินทาง ท่านต้องสำรองจ่าย และกลับมาเครมกับบริษัทท่ีประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร ์
❖ ต๋ัวเครือ่งบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร ์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าท่ีพัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหว่างวัน

เดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   
อัตรานี้ไม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน Option A ทา่นละ 600 บาท 
ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 4วัน Option B ทา่นละ 700 บาท ตลอดทริป 
เก็บที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์ตามความพึงพอใจ)   

❖ ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมลูใน
เอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมลูดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ 
นามสกุล วนัเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วนัทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 
เอกสารต้องไม่ใช่เปน็ลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานทีต่รวจ) 
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❖ แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับสง่สนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผล
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ทัวร์มีบริการเสรมิแนะนำ) 

❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเตมิในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เชน่ค่าโรงแรม คา่ตรวจต่างๆ ค่าเลื่อน
ตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ที่โรงพยาบาลเท่านัน้ 

❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางท่ีมีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 
❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 
วัคซีนที่ประเทศสงิคโปร์อนุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(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 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval 
between Doses 

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 

****หมายเหตุสำหรับท่านที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2เข็มสามารถเข้าสงิคโปร์ได้ แต่ทีส่ิงคโปรจ์ะยัง
ไม่นับว่าเป็น FULL VACCINATED บางรา้นอาหารหรือบางสถานที่อาจถูกปฏิเสธการเขา้ใช้บริการ *** 

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

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เนื่องจากค่าบริการที่

สิงคโปร์เปน็แบบเหมาจ่าย 
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1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด 
ๆ ท้ังส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับ
ท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบรษิัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลง

ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเท่ียว หัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า 
❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักท่ีลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ใน

บางครั้งโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า 
เช่น 
Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
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❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวิัติและอืน่ๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 


