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เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)
พักโรงแรม 4* ใกล้ MRT เพือความสะดวกในการท่ องเทียว
เข้ าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่ งเทคโนโลยีทีใหญ่ ทีสุดบนเกาะสิงคโปร์
FORT CANNING PARK อุโมงค์ ต้นไม้ ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรู ปคู่เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศ
นังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมนํา ไฮไลท์ ของสิงคโปร์ (รวมค่ าบัตร)
ไหว้ พระเขียวแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไชน่ าทาวน์ (เลือกซือ Option B)
สัมผัส Fountain of wealth นําพุแห่ งความมังคัง (เลือกซือ Option B)
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (เลือกซือ Option B)
ช้ อปปิ งสินค้า BRAND NAME ทีมารีน่าเบย์ แซนด์ และถนนออร์ ชาด พร้ อมเดินถ่ ายรู ปสบายๆ (เลือกซือ
Option B)

ชม THE JEWEL CHANGI ทีสุดแห่ งการผสมผสานระหว่ างธรรมชาติและสถาปั ตยกรรม
รวม นําดืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันแรก
03.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์ เด้ น บาย เดอะเบย์ – FORT CANNING PARK - เมอร์ ไลอ้ อน - Marina
Bay Sand - Bumboat (-/L/D)
คณะพร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI VIETJET
AIR (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

SPHZ-09 Wealthy SINGAPORE 3D

(VZ)

Page/ 2

06.30 น.
เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทียวบินที VZ628
09.55 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนําท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั
เมืองสิงคโปร์ทีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึง (เวลาท้ องถินเร็ว
กว่ าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
เทียง
 รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ชือดัง ระดับ 5 ดาว
จากนันเข้ าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนทีใหญ่ทีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ชืนชมกับต้ นไม้ นานา
พันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
นอกจากนียังมีทางเดินลอยฟ้าเชือมต่อกับ Super tree คูท่ ีมีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สําหรับให้ ผ้ ทู ีมาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่
รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

OPTIONAL TOUR
หากต้ องการชม 2 โดมเพิม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่ าน ** โปรดแจ้ งก่ อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็ นทีจัดแสดงพรรณไม้ จากเขคร้ อนชืน Cloud Forest จะมีนําตกจําลองขนาดใหญ่ พร้ อมด้ วยพันธุ์พืช
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ ดดั ยักษ์ และปาล์มขวด
และพันธุ์ไม้ ในเขตป่ าดิบชืนมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ น
มากมายให้ เราได้ ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิวน่ารักๆ ให้ เราดู ทางเดิน โดยเราจะเดินขึนลิฟต์ไปชันบนสุดแล้ วเดินไล่ลงมา
อีกด้ วย เหมาะแก่การไปนังอ่านหนังสือ นังเล่นชิลๆ
จนถึงชันล่างทีเป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้ อากาศเย็นสบาย และ
มีกลินหอมๆ ของดอกไม้ และต้ นไม้ ฟ้ งกระจายไปทั
ุ
งโดม
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นํ า คณะเดิ น ทางไป FORT CANNING PARK ถ่ า ยรู ป เช็ ค อิ น มุม มหาชนลง
INTRAGRAM ให้ เพือนๆ อิจฉา และ
เดิน เล่น บริ เ วณสวนสาธารณะที เป็ นป้ อมปื นเก่าสมัย
สงครามโลก
จากนันนํ า ท่ า น ชมเมื อ งสิ ง คโปร์ แ ละรั บ ฟั ง บรรยาย
ประวัติศาสตร์ จากไกด์ท้องถิน ซึงล้ อมรอบด้ วย ทําเนียบ
รั ฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House”
ซึงในอดีตเป็ นทีตังของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรํ า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant
Statue” รูปปั นช้ างสําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึงได้ มอบให้ ในปี 1871 เพือสร้ างความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปร์เมือครังทีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครังแรก นําท่ าน ถ่ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยรู ปปั นครึ งสิงโตครึ งปลานี หันหน้ าออกทางอ่ าวมาริ น่า มีทัศนี ยภาพทีสายงาม โดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอ
สเพลนาท” ซึงโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค ซึงเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นําสิงคโปร์
จากนันเดินทางเข้ าเยียมชมมารี น่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืนทีด้ านในประกอบไปด้ วย
โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ ค ทีเป็ นสระว่ายนํา
(ไม่ รวมค่ าขึนชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)

คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดู กหมู ต้มยาจีนแสนอร่ อย
อาหารท้ องถินร้ านนีเริมต้ นตํานานความอร่ อยในปี 1966 ก่ อตังโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ก็ 50 กว่ าปี
จากนันนําท่านเปิ ดประสบการณ์กบั การเดินทางแสนพิเศษ นังเรื อแบบคลาสสิคโบราณทีเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศ
สิงคโปร์ หรือทีเรียกว่ า Bumboat ล่องเรือชมสถานทีไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่นํา เช่น เมอร์ ไล
อ้ อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็ นต้ น จะใช้ เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน
จากนันนําท่านเดินทางกลับโรงแรมเพือพักผ่อนตามอัธยาศัย
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โรงแรมทีพัก BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว ใกล้ กับ MRT : LAVENDER
หรือเทียบเท่ า V-HOTEL LAVENDER,GRAND CENTRAL

วันทีสอง

เช้ า

เลือกเทียวตาม Option ทีต้ องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ บริการ) (B/-/-)
Option B: China Town – เมอร์ ไลอ้ อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) - ช้ อปปิ งย่านถนน
ออร์ ชาร์ ด (B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

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

***ไม่ มรี ถและไกด์บริการ***
**อิสระท่ องเทียวตามอัธยาศัย รับแผนทีและสอบถามข้ อมูลการเดินทางจากหัวหน้ าทัวร์ **
**********************************************************

สําหรับ Option B  (B/-/-)
China Town – นําพุแห่ งความมังคัง
- UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) - ช้ อปปิ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด
***มีรถและไกด์บริการ***
นําท่ านสู่ China Town นําท่ าน ชมวัดพระเขียวแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สร้ างขึนเพือเป็ นทีประดิษฐานพระเขียวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี
สร้ าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมือวันที 1มีนาคม 2005 ค่าใช้ จ่ายใน
การก่อสร้ างทังหมดราว 62 ล้ านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชันล่างเป็ น
ห้ องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสนพิธี ชัน 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชัน 4 เป็ นที
ประดิษฐานพระเขียวแก้ ว (ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ท่านได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึงมีศิลปกรรมการ
ตกแต่งทีสวยงาม
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นํา ท่ า นชม นําพุแห่ งความมังคัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ ตังอยู่
ท่ามกลางหมูต่ กึ ซันเทคซิตี ซันเทคมาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชินใหม่ หมู่
ตึกซันเทค สร้ างขึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึงนับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสุด
ของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชือว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนําพุ และได้ สมั ผัสนําจะพบโชคดีและ
รํารวยตลอดปี
นําท่ านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดืม-ช้ อปกับร้ านอาหาร บาร์ คลับทีรอเสิร์ฟอาหารและเครื องดืมจากทัวทุกมุมโลก
รวมถึงร้ านช้ อปปิ ง ร้ านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้ นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายทีโดดเด่นทีสุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็น
โตซ่า ให้ คณ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการเยียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
นําท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่ าบัตรแล้ วให้ ท่านได้ พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่
รู้จบ ในทีเดียวทีๆ คุณและครอบครัวจะได้ พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโลกยังต้ องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับ ยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ!! ทีแรกและทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื องเล่นที
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพือทีนีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่
เวลาเปิ ดทําการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 - 19:00 น
โซนที 1 ฮอลลีว้ ูด (Hollywood) โซนนี เป็ นโซนแห่งความบัน เทิงโซนแห่งการร้ อง
เล่นเต้ น รํ ามีการแสดงแบบต้ นฉบับ ของบอร์ ดเวย์ (Board way) สือถึงละครชือดัง
ต่างๆ
โซนที2 นิวยอร์ ค (New York) โซนทีได้ จําลอง บรรยากาศของนิวยอร์ คมาให้ ทุก
ท่านได้ สมั ผัส ให้ อารมณ์ความเป็ นเมืองใหญ่ โซนนีได้ นําตัวการ์ตนู ทีเด็ก ชืนชอบมา
ไว้ ด้วย
โซนที3 เมืองแห่ งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเป็ นโซนทีดูลําสมัยมากๆ เป็ นโซน
เครื องเล่น สุด มัน ส์ ที เน้ นการผจญภัย และมี ความหวาดเสี ย วสุด ๆ ไฮไลท์ ก็ คื อ
TRANSFORMERS The Ride เป็ นเครื องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ ใส่ก่อนเริ มเล่น
และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลงั กา หวาดเสียวไปสุดๆ

โซนที4 เมืองอียปิ ต์ โบราณ (Ancient Egypt) เป็ นอีกโซนทีเครื องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะได้ พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคําสาป เครื องเล่นชนิดนีมีชือว่า Revenge of
the Mummy มันคือรถไฟเหาะทีจะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี ขับรถจีบ
ตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
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โซนที5 โลกทีหายสาบสู ญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีนัน เป็ นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครืองเล่นตามแบบ
ฉบับหนัง Jurassic Park
โซนที6 ดินแดนแห่ งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจะได้ พบกับตัวการ์ ตนู แอ
นิเมชันจากเรืองเชร็คและการฉายหนังการ์ตนู 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนีพาไปผจญ
ภัยต้ านแรงโน้ มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้ นถั วยักษ์ เพือตามหาห่านที ออกไข่เป็ น
ทองคําอันลําและยังมีเครืองเล่นอีกมากมาย
โซนที7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้ พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จาก
ตัวการ์ตนู ทีได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก นันคือ Madagascar ก็จะมีตวั เด่นๆอยู่ 4
ตัว หลัก เครื องเล่ น ในโซนนี ที ไม่ ค วรพลาดเลยก็ คื อ ล่ อ งเรื อ เดิ น ไปในเกาะ
มาดากัสการ์ ซึงจะได้ พบกับสัตว์ตา่ งๆ ทีจะมาสร้ างรอยยิมและเสียงหัวเราะให้ กับ
ทุกท่านทีได้ ลอ่ งเรือเข้ าไปชม
***สามารถเลือกซือ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้ งและชําระค่ าบัตรก่ อน
เดินทาง ได้ ในราคา ผู้ใหญ่ 1,000 บาท / เด็ก อายุตํากว่ า 12ปี ราคา 800 บาท)
S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นําเปิ ดใหม่ ใหญ่ ทีสุดในโลกกับ Marine Life
Park จัดอันดับให้ เป็ นอควาเรี ยมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้ เป็ น
อุโมงค์ใต้ นํา สามารถบรรจุนําเค็มได้ กว่า 45 ล้ านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นํากว่า 100,000 ตัว
ตกแต่งด้ วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้ จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัวโลก
เวลาเปิ ดทําการ : เวลาเปิ ดทําการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เปิ ดวันศุกร์ - อังคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.
รถโค้ ชนําท่ านช้ อปปิ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่ สุด จะถูกนํามาวางขายตามห้ างสรรพสินค้ า ทีตังอยู่
บนถนนสายนีเป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้ าทุกลําจะ ต้ องมาผ่านที ท่าเรื อของสิงคโปร์ นีเสมอ ถนนออร์
ชาร์ดจัดได้ วา่ เป็ นแหล่งช็อปปิ งระดับโลก เพราะว่ามีศนู ย์การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชันดีมากมายตังอยู่เรี ยงราย สองฝั งถนน
อาทิเช่น ห้ าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืนๆอีกมากมาย

***(อิสระ อาหารเทียงและอาหารคําเพือความสะดวกในการท่ องเทียวสวนสนุกและการช้ อปปิ ง)***
โรงแรมทีพัก BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว ใกล้ กับ MRT : LAVENDER
หรือเทียบเท่ า V-HOTEL LAVENDER,GRAND CENTRAL
วันทีสาม
สิงคโปร์ - JEWEL - กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่ านสามารถชม THE JEWEL CHANGI
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ตังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group
และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ ทีนีเป็ นทังศูนย์กลางแห่งการบิน
การช้ อปปิ ง และการพักผ่อนอย่างแท้ จริง ซึงโดดเด่นด้ วยงานสถาปั ตยกรรมลําสมัยใน
แบบสถาปั ตยกรรมสัญ ลัก ษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้ ก ลุ่มผู้เ ชี ยวชาญ
ทางด้ านการออกแบบชือดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands),
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นทีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี THE JEWEL ถูกออกแบบมา
ให้ เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืนทีทังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็ นชันเหนือพืนดิน 5 ชัน และชันใต้ ดิน 5 ชัน
สามารถเชือมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึงกลางสุดของอาคารจะอลังการด้ วยนําตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40
เมตร จะมีนําไหลพรังพรูลงมาจากเพดาน สูแ่ อ่งนําวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
เอกสารทีใช้ เดินทางกลับประเทศไทย (สําหรับชาวต่ างชาติ) ใช้ ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์ บริการช่ วยลงทะเบียนให้ )
11.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เทียวบินที VZ629
12.20 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เมือเดินทางถึงไทย

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลียนราคา หากมี
การปรั บขึนของภาษีนํามันของสายบินหรื อการเปลียนแปลงกฏการเข้ าประเทศทีมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม

**สําคัญมาก **
 กรณีผ้ เู ดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ ว ต้ องแจ้ งของมูลให้ ทัวร์ ทราบก่ อนลงทะเบียน
 หากเคยเข้าสิงคโปร์ ด้วยชือเก่ าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้ องแจ้ งให้ ทราบก่ อนลงทะเบียน
อ ัตราค่าบริการพ ักห้องละ2-3 ท่าน **ราคารวมนําหน ักกระเป๋าแล้ว**
**สําหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**

SPHZ-09 Wealthy SINGAPORE 3D

วันทีเดินทาง

Page/ 8

(VZ)

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

ทารกอายุตํา
กว่ า 2 ปี

พักเดียว

Option A
FREEDAY

Option B
FULLBOARD

วันที 12-14 สิงหาคม 2565(วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 19-21 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 20-22 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 26-28 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 27-29 สิงหาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 02-04 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 03-05 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 09-11 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 10-12 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 16-18 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 23-25 กันยายน 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900. -

วันที 07-09 ตุลาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที 08-10 ตุลาคม 2565

13,999. -

15,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

วันที 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

14,999. -

16,999. -

3,000. -

4,900.-

16,999. 3,000. ราคาเท่าผู้ใหญ่
ลดราคา 600 บาท
ลดราคา 300 บาท
ลดราคา 3,000 บาท

4,900.-

วันที 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)
14,999. เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที 2 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที 3 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TRP แบบเสริมเตียง
มีตัวเครืองบินแล้ วจอยแลนด์

เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท
ช่ วงเทศกาลท่ านละ 7,000 บาท

หากท่ านสนใจตัดกรุ๊ ปหรือทํากรุ๊ ปเหมา กรุ ณาติดต่ อผ่ าน AGENCY
*** เมือชําระค่ ามัดจําแล้ วถือว่ารับทราบเงือนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
พร้ อมส่ งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้าหน้ าทีจองทัวร์ / ส่ วนทีเหลือจ่ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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รายละเอียดเพิมเติมสําหรั บเด็กในการเข้ าสิงคโปร์
- เด็กอายุ 12 ปี และตํากว่า ทีไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ าสูส่ ิงคโปร์ เมือเดินทางมาพร้ อมกับ
ผู้ปกครองทีได้ รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ วเท่านันโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้ าเหมือนผู้ใหญ่
- เด็กตํากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชือโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมือเดินทางถึงสนามบินชางกี
อัตรานีรวม
 รวมสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครือง 20 กก. + สัมภาระถือขึนเครือง 7 กก.
 ตัวเครืองบินและภาษีนํามันตามรายการ ชันประหยัด ไป/กลับตามกําหนดการของคณะทัวร์
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทีพัก 3 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได้ ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กบั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเกิดขึนระหว่างวัน
เดินทางเท่านันโดยจะต้ องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ +ค่ าทิปคนขับรถ 3วัน ท่ านละ 1,500 บาทเก็บทีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่ รวมค่ าทิป
หัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ เพิมเติมในกรณีทีท่านติด COVID-19 ระหว่ างเดินทาง เช่ นค่ าโรงแรม ค่าตรวจต่ างๆ ค่ าเลือน
ตัว โดยประกันจะ COVER ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนทีโรงพยาบาลเท่ านัน
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีมิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี ก ณ ทีจ่าย 3%
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
วัคซีนทีประเทศสิงคโปร์ อนุญาตให้ เข้าประเทศ
(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.
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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_nCoV19)

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

2

17 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®

SPHZ-09 Wealthy SINGAPORE 3D

(VZ)

P a g e / 11

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL
vaccines
เงือนไขการจองทัวร์
หากไม่ ได้ ร่วมบริ การทานอาหาร หรื อค่ าตัวเข้ าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนืองจากค่ าบริ การทีสิงคโปร์ เป็ นแบบ
เหมาจ่ าย
1. เนืองจากตัวเครืองบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัวเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิน ถ้ ากรณี
ยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีบริษัทระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้
แล้ วทังหมด
หมายเหตุ
 หากคณะเดินทางไม่ถงึ 10 ท่านคืนเงินเต็มจํานวน
 หากมีเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทําให้ เดินทางไม่ได้ อ้ างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนําเทียว หักค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
โดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้ า
 เรื องห้ องพักช่ วงเทศกาล ห้ องพักทีลูกค้ าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ ทางโรงแรมตามขันตอน ในบางครังโรงแรมอาจ
เปลียนชนิดห้ องพักของลูกค้ า ณ วันเข้ าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจํานวนลูกค้ า เช่น
Request สําหรับเตียง Double Bed หากห้ องไม่พอ อาจะเป็ นห้ อง TWN ขยับเตียงให้ ชิดกัน
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากห้ องไม่พอ จะจัดให้ เป็ น 2ห้ อง โดยไม่เก็บเงินเพิม ตามเงือนไขของโรงแรมทีจอง
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัว ร์ นี เมื อเกิ ด เหตุจํ า เป็ นสุด วิสัย จนไม่อ าจแก้ ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื องจากรายการทัว ร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ การใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสทิ ธิ ทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผ้ รู ่ วม
คณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัว ร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ

