
 

สงิคโปร ์ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
[เลทสโ์ก สงิโตพาเทีย่ว] 

3 วนั 2 คนื 
 
 

 
 

 

 



 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิชางฮี - นํา้พุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะ 
                   เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - โชว์นํา้พุแสงสีเสียง Spectra Light & Water  
 
06.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สาย

การบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
09.45 น.  นาํท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบินท่ี SQ973  

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง มบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมือสิงคโปร์ จากนั้นนาํท่านไปยงัจุดรับพลงัฮวงจุย้ท่ีดี

ท่ีสุด ซันเทคซิตี ้กลุ่มอาคาร 5 หลงัท่ีออกแบบตามหลกั "ฮวงจุ้ย" เปรียบเสมือนน้ิวมือทั้งห้าม และตรงใจ

กลางผา่มือจะมี "นํา้พุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth ซ่ึงนํ้าพน้ีุก็เปรียบเสมือนเงินท่ีอยูใ่นกาํมือ 

อนัเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งน้ี ตอ้ง

แวะมารับพลงันํ้ าแห่งความร่ํารวยเสมอไป และยงัไดรั้บการบนัทึกใน Guinness Book of Records เม่ือปี 

1998 วา่เป็นนํ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  



 

ในแง่ของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ ซินแสทางดา้นฮวงจุย้ทั้งหลายมกับอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เจา้ตวัวงแหวนท่ี

มีนํ้าพุง่ออกมาเขา้สู่ใจกลางนํ้ าพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของชีวิตและความมัง่คัง่ การท่ีนํ้ าพุ่งเขา้

ตรงกลางดา้นในคือการกกัเก็บความมัง่คัง่ของตวัตึก SUNTEC CITY โดยสายนํ้ าประหน่ึงความมัง่คัง่ท่ีไหล

มารวมกนั อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง” กล่าวกนัวา่ ใครท่ีมาเยือน SUNTEC CITY แลว้ไดม้า

เดินรอบนํ้าพุแห่งน้ีสามรอบ โดยเอามือแตะท่ีนํ้ าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลงันํ้ าแห่งโชคลาภ และความโชค

ดีร่ํารวยตลอดปี อีกทั้งนํ้ าพุท่ีน่ีนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากนํ้ าพุท่ีอ่ืนนัน่คือนํ้ าพุท่ีน่ีจะไหลลง โดยปกติแลว้

นํ้าพท่ีุอ่ืนๆ มกัจะมีทิศทางพุง่ข้ึน 

วธีิการขอพร … นํามือขวาสัมผสัสายนํา้ และอธิษฐาน 1 ข้อ (ขอให้ตัวเราเอง) จากน้ันเดินวนตามเข็ม

นาฬิกา 3 รอบ เช่ือว่าคําอธิฐานจะเป็นผล 

จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัเจา้สิงโตพ่นนํ้ า เมอร์ไลออน พาร์ค สัญลกัษณ์แห่งการท่องเท่ียวของประเทศ

สิงคโปร์ โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครเอสพนาดท่ีออกแบบไดส้วยงามแปลกตา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือก

ทุเรียนขนาดยกัษ ์ววิชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่สิงคโปร์ฟลายเออร์ และตึกมาริน่าเบยแ์ซนด ์



 
 
จากนั้นนาํท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ หน่ึงในสถานท่ีห้ามพลาดของสิงคโปร์ ได้รับการก่อสร้างและ
ออกแบบอาคารท่ีโดดเด่นจนเป็นสวนท่ีไดรั้บรางวลัมากมาย มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และมีพื้นท่ีใหญ่
มากถึง 600 ไร่ ช่ืนชมตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ซ่ึงสวนแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ 
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั 
Super Tree บนทางเดินลอยฟ้าสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของอ่าวมารีน่าเบย ์และยงัไดใ้กลชิ้ดกบัเจา้
ตน้ไมย้กัษ์อีกดว้ย ความสูงของ Super Tree เทียบไดก้บัตึกท่ีสูง 10-16 ชั้นเลยทีเดียว และยงัมีโซนของโดม
จดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการดงัน้ี ในโซนของ Flower Dome 
(ชีวภาพแบบแห้งเย็น) จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตร้อนช้ืนแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษ์ มีสวนจ๋ิว
น่ารักๆ และปาลม์ขวดมากมายให้ไดถ่้ายรูป ภายในเรือนกระจกจะติดแอร์ทาํให้อากาศเยน็สบาย และมีกล่ิน
หอมๆ ของดอกไมต้น้ไมฟุ้้งกระจายไปทั้งโดม ส่วนในโซนของ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) จะมี
นํ้ าตกจาํลองขนาดใหญ่ พร้อมดว้ยพนัธ์ุพืช และพนัธ์ุไมใ้นเขตป่าดิบช้ืนมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเดินจากชั้นบนสุดไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างท่ีเป็นป่าหมอก (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชม Flower 
Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะมีการจดัแสดงท่ีต่างต่างกนัออกไป  



 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทสุดหรูท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ประกอบไปดว้ยห้องพกักว่า 
2,500 ห้องโรงแรมยงัมีไฮไลทคื์อ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าขึน้
ตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 ถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
พื้นท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตารางเมตร และมีความสูงถึง 200 เมตร บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม 
มีตน้ไมใ้หญ่ถึง 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหราช่ือวา่ The Sky on 57 และยงัมี มารี
น่าเบยแ์ซนด ์คาสิโน ตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดว้ย
เกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะ
พนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยงัมี
ร้านคา้ปลีก และภตัตาคารมากมาย 

 



 
(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ต และห้ามเด็ก
อายุตํ่ากว่า 21 ปีเข้าด้านใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาส้ัน 
สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ   และห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

 

พลาดไม่ได้!! “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่
เป็นขนมที่มีช่ือเสียงอย่างมากในสิงคโปร์ โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ 
รสหนังปลาไข่เค็ม รสมันฝร่ังไข่เค็ม และมันฝร่ังรสชาติแบบออริจินัล ท่านใดทีม่าสิงคโปร์ไม่ควรพลาด  
สําหรับนกัช้อปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์ไฮเอนด์มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลออ้น สิงคโปร์ไฟลเออร์ ตึก
แอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบยจ์ากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พร้อม
ทั้งเพลิดเพลินไปกบัโชว ์Spectra light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายนํ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่าดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND ซ่ึง
เป็นโชวสุ์ดอลงัการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบันกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือนสิงคโปร์ (การแสดงเร่ิม 20.00 น. งดการ
แสดงในกรณทีี่ฝนตก หรือมีกจิกรรมของทางห้าง)   

 



 
 
พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอธัยาศัย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
หลงัอาหารเชา้หัวหน้าทวัร์นาํท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ดว้ยบริการรถไฟฟ้าหรือรถแท็กซ่ี แลว้แต่ความ
ประสงคข์องท่าน หากไม่ตอ้งการท่องเท่ียว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทวัร์จะให้คาํแนะนาํในการเดินทางสู่
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั  
 
(คําแนะนํา : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วย เพ่ือความสะดวกในการเดินทางกลบัโรงแรม) 
 



 
 

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกบั ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน 
Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away และ Madagascar เปิด
บริการตั้งแต่ 10:00 - 19:00 น. ในพื้นท่ี 49 เอเคอร์บนเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มไปดว้ยความเขียวชอุ่มของ
ตน้ไมแ้ละทะเลสาบ ส่วนของรีสอร์ทมีห้องพกักว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลาย
รูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower (ราคาทัวร์ ไม่รวม
ค่าเข้า เคร่ืองเล่น หรือโชว์ต่างๆ ค่าเดินทางไป-กลบั และไม่มีไกด์บริการ)  
 

1. Transformers the Ride 3D The Ultimate 3D Battle และ Battle star Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ
ตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถือเป็นเคร่ืองเล่นท่ีหา้มพลาด!  

 
2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีรบุรุษ จาํลองบรรยากาศจากเร่ืองหนงั Shrek นัน่เอง มีมุม

น่ารักๆ ใหเ้ก็บภาพสวยๆ เพยีบ!  
 
3. Madagascar ตกแต่งสไตลท์ร็อปปิคอลเต็มไปดว้ยตน้มะพร้าว เคร่ืองเล่น Madagascar: A Crate 

Adventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสัตวต่์างๆ เสมือนท่านกาํลงัอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  



 
4. Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี   
 
5. Water World สัมผสักบัความต่ืนเตน้ประทบัใจจนไม่รู้ลืม ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จาก

ภาพยนตร์ช่ือดงัท่ีใช ้แสง สี เสียง และคนแสดงจริง  
 
6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์เหล่าสัตวโ์ลกลา้นปี   
 
7. Hollywood Boulevard สัมผสัโรงละครสไตล์บรอดเวย ์ฮอลลีวูด๊วอล์ออฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ 

บนัเทิงของจกัรวาลอย่างแท้จริง โซนน้ีจะไม่มีเคร่ืองเล่น แต่จะเป็นร้านค้าต่างๆ ทั้ง Universal 
Studios Store ขายของท่ีระลึก รวมๆ ตวัการ์ตูนจากโซนต่างๆ  

 



 
  

หรือเลือกซ้ือบตัรเท่ียวชมอควาเรียมเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park พิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้ าในช่ือ 
S.E.A. Aquarium จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวบรวมส่ิงมีชีวิตใตน้ํ้ า
กว่า 100,000 ตวั จากทั้งหมด 100 สปีชีส์ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ํ้ าท่ีจุนํ้ าไวม้ากถึง 45 ล้านลิตร 
เพลิดเพลินเตม็ท่ีไปกบับรรยากาศใตท้อ้งทะเลท่ีสวยงาม พบกบัอุโมงคป์ลาฉลามขนาดใหญ่ 12 สายพนัธ์ุ มี
มากกวา่ 100 ตวั ซ่ึงระหว่างเดินชมจะมีเจา้ฉลามมาแหวกวา่ยอยูร่อบตวัเรา สามารถเดินศึกษาส่ิงมีชีวิตโลก



ใตน้ํ้ าไดม้ากมายหลายชนิด อาทิ ปะการัง ปลาหลายสายพนัธ์ุจากหลากหลายน่านนํ้ าทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น 
ทะเลอนัดามนั ช่องแคบมะละกา อ่าวเบงกอล และอเมริกากลาง-ใต ้เป็นตน้  
 

ไฮไลท์ของ S.E.A. Aquarium คือตู้ด้านในที่ใหญ่ที่สุด มีสัตว์นํ้าใต้มหาสมุทรเป็นหม่ืนๆ ตัว โดยตัว
เอกทีเ่ราจะได้เห็นคือ เจ้าปลากระเบนแมนตา เป็นปลากระเบนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
 

 
 

อสิระมื้ออาหารกลางวนั และมื้ออาหารเยน็ เพ่ือความเพลดิเพลนิในการเล่นเคร่ืองเล่น  

 
พกัที ่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม วดัเจ้าแม่กวนอมิ - วดัพระเขีย้วแก้ว - ฮาจิเลน - ฮาหรับสตรีท - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - นํ้าตกในร่ม THE RAIN 

VORTEX - สนามบินชางฮี - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 



เอาใจสายบุญพาท่านไปสักการะเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเจ้าแม่กวนอิมตงฮุดโช วดัน้ีสร้างมานานกว่า 100 ปี มี
ช่ือเสียงโด่งดงัมากในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรมกัจะสมหวงัโดยเฉพาะเร่ืองงานและเร่ืองเรียน ผูค้นจึงพา
กนัมากราบไหวข้อพรตลอดทั้งวนั 
 

วิธีไหว้ขอพรของคนท้องถิ่น ... จุดธูปแล้วยืนหันหน้าออกมาทางหน้าวัดเพ่ือไหว้อธิษฐานกับฟ้าดิน
ก่อนเป็นอนัดับแรก จากน้ันนําธูปไปปักที่กระถางธูป เสร็จแล้วจึงเดินเข้าไปน่ังไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้าน

ใน ซ่ึงด้านในทางวดัไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป 
 
จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของ วัดพระเขีย้วแก้ว วดัจีนอนัทรงคุณค่าท่ีถูกเนรมิตข้ึนดว้ยทุนสร้างกวา่ 75 
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ ตวัวดัจะเป็นอาคารแบบวดัจีนในรูปแบบศิลปกรรมสมยัราชวงถงัสูง 4 ชั้น 
แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ท่ีชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของ
พระพุทธเจา้ให้ได้สักการะขอพร และเชิญท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็น
เอกลกัษณ์ในย่าน CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพร้อมเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึก
มากมาย และยงัสามารถแวะชมสินคา้ปลอดภาษี Duty Free มีสินคา้ราคาถูกมากมาย อาทิ นํ้ าหอม ของท่ี
ระลึก เป็นตน้ 
 

 ทางวัดไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสวมกางเกงส้ันหรือกระโปงส้ันขึ้นช้ันบนของวัด หากต้องการขึ้นไปไหว้
พระด้านบนจะมีผ้าถุงยาวให้ยืมนุ่งตรงหน้าลิฟท์ฟรี หลังไหว้พระ
เสร็จให้นําผ้าถุงมาคืนทีจุ่ดเดิม 

 



 
 
จากนั้ นนําท่านถ่ายรูป ฮาจิเลน เป็นถนนสายเล็กๆ แห่งหน่ึงในสิงคโปร์ ซ่ึงเต็มไปด้วย ช็อปร้านค้า 
ร้านอาหาร ท่ีมีรวดลายสีสัน มากมาย มีมุมต่างๆ ให้ท่านไดถ่้ายรูป ร้านแต่ละร้านก็จะออกแบบตกแต่งกนั
อย่างเต็มท่ืทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบอาคารบา้นเรือท่ีจะมีรูปทรงคลา้ยๆ ปีนงั สไตล์ชิโนโปตุกรีส 
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวไทยก็จะมาถ่ายภาพแถวน้ีกนั ถือวา่เป็นจุดไฮไลทข์องสิงคโปร์ 
 



 
 จากนั้นนําท่านไปยงั อาหรับสตรีท ถนนชิคๆ ของเหล่าฮิปสเตอร์อยู่ใกล้กับตรอกฮาจิ ถนนเส้นน้ีจะมี

บรรยากาศเป็นตึกแถว 2 ชั้นสไตล์โคโลเนียลทาสีสดๆ สําหรับเดินเล่นช้อปป้ิง และมีมุมให้แวะถ่ายรูปกบั 
ซุ้มประตูสไตล์อาหรับ พร้อมกบัฉากหลงัมสัยิดสุลต่าน และยอดโดมสีทองอร่ามท่ีโดดเด่น ซ่ึงเป็นมสัยิด
สําคญัและสวยงามของชาวมุสลิมสิงคโปร์ ตรงตรอกคนเดินเล็กๆ ดา้นหลงัถนน Arab Street และมสัยิด
สุลต่านจะเรียกวา่ถนน Bussorah Street ทางเดินปูดว้ยกระเบ้ืองสวยงาม มีตน้ไม ้2 ขา้งทาง และร้านคา้ขาย
ของฝากของท่ีระลึกต่างๆ ของยา่นอาหรับ 

 



 
 

ผา่นชมแลนดม์าร์คท่ีสําคญัของยา่นน้ีคือ มัสยิดสุลต่าน (Sultan Mosque) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1824 เพื่ออุทิศ
แด่สุลต่านฮุสเซน ชาห์ สุลต่านองค์แรกของสิงคโปร์ ในคร้ังนั้น เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ บิดาผูก่้อตั้ง
สิงคโปร์ยุคใหม่ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 3,000 ดอลลาร์ เพื่อนาํไปใช้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวท่ีมีหลงัคา 2 ชั้น 
ร้อยปีต่อมามสัยดิหลงัเก่าแห่งน้ีตกอยูใ่นสภาพทรุดโทรมเป็นอยา่งยิ่ง มสัยิดท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ เดนิส แซนทรี จากบริษทั Swan and Maclaren บริษทัสถาปนิกเก่าแก่ท่ีสุดของ
สิงคโปร์ และสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1932 

 
เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูข้าวมันไก่ต้นตําหรับ BOON TONG KEE 

 
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสินค้าทนัสมัยท่ีถูกใจ พร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดีโอ และของเล่นเด็ก ณ บริเวณยา่นชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ี
คนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อป



ป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น ห้าง  
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 

 
 
(หมายเหตุ : หัวหน้าทัวร์จะทําการนัดหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่
ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางนําคณะส่วนรวมเดินทางสู่
สนามบิน และอาจจะทาํให้ไม่สามารถไปชม นํา้ตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ได้ทนั)  

 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 



 
 

นาํท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุดท่ีตั้งอยูภ่ายในสนามบินบินชางงี นํ้าตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX 
เป็นนํ้าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยงัสร้างสวนจดัสรรคแ์ละนํ้ าตกอินดอร์อยา่ง The Rain 
Vortex  ซ่ึงถือเป็นนํ้ าตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไวใ้นสนามบิน โดยใช้นํ้ าหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือ
ประมาณนํ้ าในสระวา่ยนํ้ าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากนํ้ าตกอินดอร์น้ีแลว้ ยงัมี
ส่วนของสวนท่ีอยูใ่นสถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ท่ีเต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพนัธ์ุไมน้านา
ชนิดสุดร่มร่ืนและโมเดิร์นราวกบัอยูใ่นยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซ่ึงมีความยาวถึง 164 ฟุต มี
ทางเดินตาข่ายให้สามารถช่ืนชมกบัไมใ้หญ่ท่ีอยูใ่นสวนนั้นไดภ้ายใตก้ารออกแบบให้เป็นดัง่ ‘เมืองในสวน’ 
นอกจากน้ียงัมีร้านขายสินคา้และร้านอาหารมากถึง 280 ร้าน ในพื้นท่ี 10 ชั้น โดยมี 5 ชั้นท่ีอยู่เหนือพื้นดิน 
และอีก 5 ชั้นอยูใ่ตพ้ื้นดินอีกดว้ย  

 
18.45 น.    นาํท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี SQ978  

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 



 
พเีรียดเดินทางในช่วงวนัท ี27-31 ธ.ค. 63, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 64 และวนัที่ 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64 ประเทศสิงคโปร์มักมีการ

ปิดสถานทีท่่องเทีย่ว หรือปิดถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทาํให้กรุ๊ปทวัร์อาจมีการปรับเปลีย่นรายการ  
ทั้งนี ้ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลกั 

 
 

*** สําคัญมากโปรดอ่าน *** 
 

ในกรณีทีต้่องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเคร่ืองบิน รถทวัร์ และรถไฟ ก่อนทาํการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิ

เช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 
ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 

 
อตัราค่าบริการ 

 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกนิ 8 ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

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 

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 
(วนัเฉลมิพระชนม์พรรษา 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 
(วนัปิยมหาราช) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

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 ธันวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

04 – 06 ธันวาคม 2563  
(วนัพ่อแห่งชาติ) 

13,999 12,999 4,000 11,999 

05 – 07 ธันวาคม 2563  
(วนัพ่อแห่งชาติ) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

10 – 12 ธันวาคม 2563  
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

14,999 13,999 4,000 12,999 

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

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

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

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



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

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

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

27 – 31 ธันวาคม 2563  13,999 12,999 4,000 11,999 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2564  
(วนัปีใหม่) 

16,999 15,999 4,000 14,999 

31 ธันวาคม – 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 

 
** เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (INFANT) ณ วนัเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท**  

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
และหัวหน้าทวัร์ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

** ในกรณีห้องพกัแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงประเภทห้องพกั ** 
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมีการสลบัปรับเปลีย่น 
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าว บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ              



 ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท เพื่อสาํรองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการและหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋
เคร่ืองบิน 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 



2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้
จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การสํารองท่ีนัง่ตัว๋
เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม
จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการ
ต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 



7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  
  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาํผลิตภณัฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะ
ถูกจบัปรับในอตัราท่ีสูงมาก สาํหรับ บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปร์ได ้  

 


