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ทวัรส์ิงคโปร ์  วนั  คืน 
ชม GARDEN BY THE BAY นําท่านขึนชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree 

เก็บภาพ “คงัคุไบ” ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India 

ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วดัแขก Sri Krishnan  

ขอพรเจา้แม่กวนอิมวดั Kwan Im Thong Hood Cho Temple 

ไหวพ้ระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไชน่าทาวน์ 

ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ 

สมัผสั ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเทียวกินดืมริมแม่นําสิงคโปร ์

ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง และนํา ทีใหญ่ทีสุดใน South East Asia  

ชอ้ปปิงสินคา้ BRAND NAME ทีมารีน่าเบยแ์ซนด์ และถนนออรช์าด  

FORT CANNING PARK อุโมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (เลือกซือ Option B) 

  รวม นําดืมบริการทุกวนัวนัละ  ขวด  

โดยสายการบินแอร ์เอเซีย AIR ASIA (FD)  
สรุปการเดินทางโดยยอ่ 

วันท ี  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร ์– การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์– มาริน่า เบย ์แซน – ขนึ Super 

Tree – คลากคีย ์– มาริน่า เบย ์แซน - ชมโชว ์Wonder Full Light                              

วันท ี  เลอืกเทียวตาม Option ทีตอ้งการ 

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ)  

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

ปิงยา่นถนนออรช์ารด์   

วันท ี3 เมอรไ์ลออ้น – วัดพระเขียวแกว้ - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
      

JOIN TOUR 
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วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์– มาริน่า เบย ์แซน – ขนึ Super Tree – คลากคีย ์–  

           มาริน่า เบย ์แซน - ชมโชว ์Wonder Full Light (D) 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร  ROW  ประตู  สายการบิน 

AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หน้าทีของบริษัทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

เอกสารสาํหรบัการเช็คอินทสีนามบิน 

1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ 

ไทย(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ E-VACCINE CERTIFICATE  

(ลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้ม)  

10.40 น. เดินทางสู่ สิงคโปรโ์ดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เทยีวบินท ีFD357  

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่

ตวัเมืองสิงคโปรที์มีการจดัผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง 

(เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย  ชัวโมง) จากนันนําท่านชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยาย

ประวติัศาสตรจ์ากไกด์ทอ้งถิน ซึงลอ้มรอบดว้ย ทาํเนียบรฐับาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง ผ่าน

ชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึงในอดีตเป็นทีตังของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบัน

เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปันชา้งสําริด

เป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.  ของไทย ซึงไดม้อบใหใ้นปี  เพือสรา้งความสัมพนัธไมตรี

กับประเทศสิงคโปร์เมือครังทีพระองค์

เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครังแรก นํา

ท่ า น ถ่ าย รู ป คู่ กั บ  เม อ ร์ ไล อ้ อ น 

สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูป

ปันครึงสิงโตครึงปลานีหนัหน้าออกทาง

อ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีสายงาม โดย

มีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพล

นาท” ซึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

ค ล้าย ห น าม ทุ เรี ยน  ช ม  ถน น อ ลิ

ซาเบธวอลค์ ซึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นําสิงคโปร ์

จากนนัเขา้ชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนทีใหญ่ทีสุดบนเกาะสิงคโปร ์ชนื

ชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร

โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนียงัมีทางเดินลอยฟ้าเชือมต่อกบั Super tree  คู่ทีมี

ความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรบัใหผู้ที้มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึน 50 เมตร  บนยอด

ของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (รวมค่าบตัร 

SUPERTREE) 
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คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจีนแสนอร่อย อาหาร

ทอ้งถินรา้นนีเริมตน้ตาํนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตงัโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ก็ 

50 กว่าปี 

จากนันนําท่านสู่ ย่านคลากคีย ์(Clarke Quay) เป็นย่านท่องเทียวและกินดืมริมแม่นําสิงคโปร ์ซึงไดร้บั

ความนิยมทังสําหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเทียวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนีเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

หลากหลายรูปแบบ ซึงจะมีความคึกคกัเป็นพิเศษตงัแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตงัอยู่ในย่านคลาก

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม  โดมเพิม  SGD หรือ  บาท/ท่าน ** โปรดแจง้ก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นทีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน

แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิวน่ารกัๆ ใหเ้ราดู

อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนังอ่านหนังสือ นังเล่นชิลๆ 

เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มีกลินหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทงัโดม 

Cloud Forest จะมีนําตกจาํลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุ์

พืชและพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืนมากมาย ในโดมจะออกแบบ

เป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขนึลิฟตไ์ปชนับนสุดแลว้เดินไล่

ลงมาจนถึงชนัล่างทีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

CENTRAL HOLIDAY CO., LTD. 
439 Soi 20 Mithuna 11, Sutthisarn Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 

Hotline : (+668) 0085-9408-09  www.central-holiday.com 
Travel License : 11/09430 

คีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสน นังเรือแบบ

คลาสสิคโบราณทีเป็นเอกลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์หรือทีเรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที

ไฮไลตข์องสิงคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่นํา เช่น เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, 

อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย ์แซนด์ เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกัน (ไม่รวมค่าตวั 

Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน เดินทางเขา้เยียมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ  ดาว โดยพืนที

ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึง

ส่วนของ แซนด์สกายพารค์ ทีเป็นสระว่ายนํา (ไม่รวมค่าขึนชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 

SGD) 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและนํา ทีใหญ่ทีสุดใน South East Asia กบัการแสดงทีมีชือว่า Wonder Full 

Light การแสดงนี จดัขึนทีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานทีนังหนัหน้าออกทางอ่าว 

Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมทพีกั  V HOTEL LAVENDER // BOSS HOTEL // VILLAGE HOTEL ALBERT COURT 

ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันทสีอง เลอืกเทียวตาม Option ทีตอ้งการ 

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

                    Option B:  FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร) 

                                  Lau Pa Sat Food Center – ชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์  (B/-/-) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สาํหรบั Option A  “FREE & EASY” (B/-/-)  

***ไม่มีรถและไกดบ์ริการ*** 

**อิสระท่องเทียวตามอธัยาศยั รบัแผนทีและสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากหวัหนา้ทวัร*์* 

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

สาํหรบั Option B  (B/-/-)  

FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัร) 

Lau Pa Sat Food Center - ชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์ 

***มีรถและไกดบ์ริการ*** 

นาํคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พือนๆ อิจฉา 

และเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะทีเป็นป้อมปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
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นาํท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบันเทิง

ระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดืม-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร์ คลับทีรอเสิร์ฟ

อาหารและเครืองดืมจากทัวทุกมุมโลกรวมถึงรา้นชอ้ปปิง รา้นแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บน

เสน้ทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายทีโดดเด่นทีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการ

เยียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 

นําท่านสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแลว้ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตา

และความสุข สนุกไม่รูจ้บ ในทีเดียวทีๆ คุณและครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ทีโลก

ยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ทีแรกและทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ กับเครืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครืองเล่นทีออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพือทีนี

โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น  โซน ไดแ้ก่  

เวลาเปิดทาํการ : วนัพฤหสับด-ีอาทิตย ์เวลา 12:00 - 19:00 น 

โซนที  ฮอลลีวูด้ (Hollywood) โซนนีเป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการ

รอ้งเล่นเตน้ราํมีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สือถึงละคร

ชือดังต่างๆ   

 

โซนที  นิวยอรค์ (New York) โซนทีไดจ้าํลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้

ทุกท่านไดส้ัมผัส ใหอ้ารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไดนํ้าตัวการ์ตูนทีเด็ก 

ชืนชอบมาไวด้ว้ย  

 

โซนที  เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเป็นโซนทีดูลาํสมยัมากๆ เป็น

โซนเครืองเล่นสุดมนัส์ทีเน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็

คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครืองเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริม

เล่น และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสุดๆ  

 

โซนที4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที เค รืองเล่น

หวาดเสียวเช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งคําสาป เครืองเล่นชนิดนีมีชือ

ว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะทีจะพาเราตะลุยไปในดินแดน

นักรบมมัมี ขบัรถจีบตามล่าหาสมบติั Treasure Hunters  

 

โซนที5 โลกทีหายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีนัน เป็น

อารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครือง

เล่นตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  
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โซนที6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจะไดพ้บกับตัวการต์ูน

แอนิเมชนัจากเรืองเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี

พาไปผจญภัยตา้นแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถัวยกัษ์เพือตามหาห่าน

ทีออกไข่เป็นทองคาํอนัลาํและยงัมีเครืองเล่นอีกมากมาย  

 

โซนที7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่

จากตัวการ์ตูนทีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นันคือ Madagascar ก็จะมีตัว

เด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครืองเล่นในโซนนีทีไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไป

ในเกาะมาดากัสการ์ ซึงจะไดพ้บกับสัตว์ต่างๆ ทีจะมาสรา้งรอยยิมและเสียง

หวัเราะใหก้บัทุกท่านทีไดล้่องเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซือ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจง้และชาํระค่าบตัรก่อนเดินทาง ไดใ้น

ราคา ผูใ้หญ่ 1,350 บาท  / เด็ก อายุตาํกว่า ปี ราคา 1,190 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็น

พิพิธภัณฑส์ตัวน์าํเปิดใหม่ใหญ่ทีสุดในโลกกับ Marine Life Park จดัอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุด

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตนํ้า สามารถบรรจุนําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร 

รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัวนํ์ากวา่ 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ 

ภายในไดจ้าํลองความอุดมสมบูรณข์องทะเลต่างๆ ทัวโลก  

เวลาเปิดทาํการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดวันอาทิตย-์องัคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  

                  เดือนมิถุนายน 09:00 - 17:00 น. เปิดวันศุกร-์องัคาร เวลา 09:00 - 17:00 น. 
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นาํท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) 

ใหท้่านไดช้ิมอาหารทีหลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปรจ์ริงๆ (ไกด์และหวัหน้าทัวร์ช่วยอํานวยความ

สะดวก) 

- ขา้วมนัไก่สิงคโปร ์หรือ Hainanese Chicken Rice 

- บกักุด๊เต ๋Buk Kut Teh 

- ตมิซาํ Dim Sum 

- คายาโทส Kaya Toast 

- หมีผดั Char Kway Teow 

- ลกัซา Laksa 

- ผดัขนมผกักาด หรอื Fried Carrot Cake 

- นาํแข็งใส หรือ Ice Kachang 

- ปูผดัพริก Chilli Crab 

- นาซี เลมัก Nasi Lemak 

- สะเตะ๊ Satay  

หลงัอาหารคาํรถโคช้นาํท่านชอ้ปปิงยา่นถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามา

วางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ทีตงัอยูบ่นถนนสายนีเป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้

ทุกลาํจะ ตอ้งมาผ่านที ท่าเรือของสิงคโปรนี์เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิงระดบัโลก 

เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชนัดีมากมายตงัอยูเ่รียงราย สองฝังถนน อาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอนืๆอีกมากมาย 

***(อิสระ อาหารเทยีงและอาหารคาํเพอืความสะดวกในการท่องเทยีวสวนสนุกและการชอ้ปปิง)*** 

จากนนันาํท่านเดินทางกลบัโรงแรมเพอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทสีาม วดัแขก – วัดเจา้แม่กวนอิม –วัดพระเขยีวแกว้ – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART 

- THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ                                                                   (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมวัดแขก Sri Krishnan เป็นวดัทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของสิงคโปร์ สรา้งเมือ  ปีทีแลว้

โดย Hanuman Beem Singh ไดส้รา้งแท่นบูชาใตต้น้ไทรบนถนน Waterloo Street ในปี  เพือเป็น

ทีเคารพสักการะของชาวฮินดูทีมาจากอินเดียทีอยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street 

และถนน Victoria Street ต่อมาทีบูชาดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึนเนืองจากมีผูเ้คารพบูชามากขึน การดูแล

วดัไดส่้งผ่านจาก Humna Somapah ก่อนทีจะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วงการดูแลของ Jognee 

Ammal รูปปันถูกส่งมาจากอินเดียใตเ้พือใชป้ระดับ มีการสรา้งหอ้งบูชาหลกั และยอดโดมและแท่นบูชา

แห่งนีไดร้บัการสถานปนาใหเ้ป็นวดัเมือปี  

จากนันนาํท่านสกัการะเจา้แม่กวนอิม วัดเจา้แม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเป็น

วดัทีมีชือเสียงอย่างมาก ทงัชาวสิงคโปร์และนักท่องเทียวนับถือว่าศักดิสิทธิมาก ความเชืออันศักดิสิทธิ

ในองค์เจา้แม่กวนอิมนันมาจากคนทีมาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขึนก่อน
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สงครามโลกครงัที 2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอพยพมาตงัรกรากอยูใ่นประเทศสิงคโปร ์เพือสกัการะเจา้

แม่กวนอิม และใชเ้ป็นศูนยก์ลางสาํหรบัพบปะ พูดคุย ประชุม เรืองราวต่างๆ จนกระทงัเกิดสงครามโลก 

บริเวณแห่งนีถูกระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิงทีสถานทีประดิษฐานเจา้แม่

กวนอิมแห่งนีกลบัไม่ไดร้บัความเสียหายใดๆ จากระเบิดครงันันเลย ทาํใหห้ลายคนเชือว่าเป็นเรืองความ

ศกัดิสิทธิ หรือปาฏิหาริย ์  

จากนันนําท่าน ชมวัดพระเขียวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึนเพือเป็นทีประดิษฐาน

พระเขียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งนีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์ัง วางศิลา

ฤกษ์ เมือวันที มีนาคม  ค่าใช ้จ่ายในการก่อสร้างทังหมดราว  ล้านเหรียญสิงคโปร ์

(ประมาณ  ลา้นบาท) ชนัล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชนั -  เป็นพิพิธภัณฑ์

และหอ้งหนังสือ ชนั  เป็นทีประดิษฐานพระเขียวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่

กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึงมีศิลปกรรมการตกแต่งทีสวยงาม 

นาํท่านชมหนึงในชุมชนเมืองทีเก่าแก่ทีสุดของสิงคโปรก็์คือ 

Kampong Gelam (กัมโปงกลาม) ซึงเป็นย่านทีประเพณีดังเดิม

และไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตัว ชุมชนแห่งนี

มีประวติัศาสตรย์อ้นหลงัไปถึงช่วงอาณานิคมของสิงคโปร ์ซึงเป็น

ยุคที เซอร ์สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส ์จดัสรรพืนทีใหแ้ก่ชุมชนชาว

มาเลย ์อาหรับ และบูกิส นับตงัแต่นันมา พืนทีแห่งนีก็ไดพ้ฒันา

กลายมาเป็นสถานทีทีน่าดึงดูดใจสําหรับนักเดินทางทีทันสมัย

และมีเอกลกัษณ์ ผูค้ลงัไคลใ้นวฒันธรรม 

แวะชมย่านลิตเติลอินเดียในปัจจุบันเป็นหนึงย่านทีมีสีสันมาก

ทีสุดในสิงคโปร์ หากคุณเดินไปตามถนน Serangoon และถนน

สายอืนๆ ในย่านนี คุณจะพบเห็นศาสนสถานหลายแห่ง ทังวัด

ฮินดูและวดัจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ

ผสมผสานของวัฒนธรรม พรอ้มแวะถ่ายรูป STREET ART โพส

ท่า”คงัคุไบ” สวยๆ ลง IG ของท่าน 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตังอยู่ใจ

กลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia 

โดยวางคอนเซ็ปต์ใหที้นีเป็นทังศูนยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปปิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึงโดด

เด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลาํสมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ ์(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการออกแบบชือดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy 

และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นทีปรึกษาในการออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี THE JEWEL ถูก

ออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืนทีทังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน

เหนือพืนดิน 5 ชนั และชนัใตดิ้น 5 ชนั สามารถเชือมต่อไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึงกลางสุด

ของอาคารจะอลังการดว้ยนําตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนําไหลพรงัพรูลงมาจาก

เพดาน สู่แอ่งนําวนขนาดใหญ่ดา้นล่าง 
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20.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เทยีวบินท ีFD350 

22.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบั 

เปลียนราคา หากมีการปรบัขนึของภาษีนาํมนัของสายบินหรือการเปลียนแปลงกฏการเขา้ประเทศทีมีคา่ใชจ้า่ย

เพมิเติม 

**สาํคญัมาก ** 

 กรณีผูเ้ดินทางเคยติดโควิค และรกัษาหายแลว้ ตอ้งแจง้ของมูลใหท้วัรท์ราบก่อนลงทะเบียน 

 หากเคยเขา้สิงคโปรด์ว้ยชือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้สิงคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนลงทะเบียน 
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เด็กอายุ -  ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นท่านท ี  ในหอ้ง ราคาเท่าผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ -  ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นท่านท ี  ในหอ้ง ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอายุ -  ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสริมเตียง  ลดราคา   500 บาท 

มีตวัเครอืงบินแลว้จอยแลนด ์     ลดราคา 3,500 บาท 

เงอืนไขการจอง มดัจาํท่านละ ,  บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

*** เมือชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือว่ารบัทราบเงอืนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจองทวัร ์/ ส่วนทีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 15 วนั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายุใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพมิเติมสาํหรบัเด็กในการเขา้สงิคโปร ์

- เด็กอายุ  ปี และตาํกวา่ ทีไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สู่สิงคโปร ์เมอืเดินทางมาพรอ้ม

กบัผูป้กครองทีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านันโดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

อตัราค่าบริการพกัหอ้งละ -  ท่าน   

**สาํหรบัหนังสือเดินทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

วันทเีดินทาง 

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 
ทารกอายุ

ตาํกว่า  ปี 
พกัเดียว Option A  

FREEDAY 

Option B  

FULLBOARD 

วันท ี -  มีนาคม 2566 (Promotion) 16,999. - 18,999.- 3,500. - 4,900. - 

วันท ี12 -14 เมษายน 2566  18,999.- 20,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  เมษายน 2566  18,999.- 20,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  เมษายน 2566  18,999.- 20,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี  เมษายน -  พฤษภาคม 2566  17,999.- 19,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม 2566 (Promotion) 16,999. - 18,999.- 3,500. - 4,900. - 

วันท ี -   มิถุนายน 2566 (Promotion) 16,999. - 18,999.- 3,500. - 4,900. - 

วันท ี -  กรกฎาคม 2566  17,999.- 19,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม 2566 17,999.- 19,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม 2566 17,999.- 19,999.- 3,500.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม 2566 17,999.- 19,999.- 3,500.- 4,900.- 
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- เด็กตาํกวา่  ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชอืโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมือเดินทางถึงสนามบิน

ชางกี 

อตัรานีรวม   

 รวมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง  กก. + สมัภาระถือขนึเครอืง  กก. 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์

 ตวัเครอืงบินและภาษีนํามนัตามรายการ ชนัประหยดั ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร ์

 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าทีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ -  ท่าน  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีไดร้ะบุไว ้ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเกิดขึน

ระหวา่งวนัเดินทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อตัรานีไม่รวม   

 ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขบัรถ 3 วนั ท่านละ ,  บาท เก็บทีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัเดินทาง (ไม่รวมคา่

ทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพึงพอใจ)   

 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ เพมิเติมในกรณีทีท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่น ค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ คา่

เลอืนตวั โดยประกันจะ COVER ค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนทีโรงพยาบาลเท่านนั 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%   

เอกสารทใีชใ้นการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางทีมีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัทีจะออกเดินทาง 

วัคซีนทีประเทศสิงคโปรอ์นุญาตใหเ้ขา้ประเทศ 

(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 2 17 days 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval 

between Doses 

Tozinameran (INN) 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-

19) 

2 24 days 

Serum Institute 

of India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), 

Inactivated (InCoV) 

2 14 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

 BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

 mRNA-1273 

 AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Ad26.COV2.S 

 SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 

(InCoV) 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 

 Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

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

vaccines 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 
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หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคนืเงินได ้เนืองจากค่าบริการที

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนืองจากตวัเครืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที ทีระบุบนหน้าตวัเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทงัสิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมด

หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

2. กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีบริษัทระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกับบรษิัททวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเทียวเอง 

6. เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงอืนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดินทางไม่ถึง  ท่านคืนเงินเต็มจาํนวน 

 หากมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทําใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนําเทียว หกั

ค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลูกคา้ 

 เรืองหอ้งพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัทีลูกคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขนัตอน 

ในบางครงัโรงแรมอาจเปลียนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจาํนวน

ลูกคา้ เช่น 

Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 

Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิม ตามเงือนไขของ

โรงแรมทีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนืองจากรายการ

ทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสบัเปลียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการ

เดินทางในกรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถ

ขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทังหมด 

ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ 
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 บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเติมทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํ

รา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 


