
  

 

 
 

รหสัทวัร ์SIN356 
 

 

  



 

 

  

BKK  SIN SIN  BKK 

  
SQ707 12.15 15.40 SQ714 17.30 19.00 
** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟิรม์จากเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
* อายไุมเ่กนิ 9 ปี * 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

04 – 06 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2565 12,990 11,990 4,500 

11 – 13 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

18 – 20 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางงี – ประเทศสงิคโปร์ – การ์เดน้ส ์
บาย เดอะ เบย ์– ถ่ายรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์– มารน่ีา เบย ์แซนดส์ – 
ถา่ยรปูยา่น คลากคยี ์

   
IBIS STYLE ALBERT  
หรอืเทยีบเทา่  

2 
อสิระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย (หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าในการท่องเทีย่ว
แกท่า่น) 

   
IBIS STYLE ALBERT  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ ์– วัดพระ
เขี้ยวแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด – สนามบนิชางงี – น ้ าพุจีเวล – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

 

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



25 – 27 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 4,500 

02 – 04 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

03 – 05 ธันวาคม 2565 15,990 14,990 6,900 

09 – 11 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

10 – 12 ธันวาคม 2565 15,990 14,990 6,900 

16 – 18 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

17 – 19 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

23 – 25 ธันวาคม 2565 16,990 15,990 6,900 

24 – 26 ธันวาคม 2565 16,990 15,990 6,900 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 17,990 16,990 6,900 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 17,990 16,990 6,900 

01 – 03 มกราคม 2566 16,990 15,990 6,900 

** ทีพ่กัไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่นตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ ** 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่
เหลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน หรอืราคาทัวรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 
เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ
แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 
(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู ้
เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอบุตัเิหตเุป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

  



 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร ์– การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– ถา่ยรปุสะพาน
เกลยีวเฮลกิซ ์– มารนีา่ เบย ์แซนดส์ – ถา่ยรปูยา่น คลากคยี ์

09.00 พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมี
เจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.15 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ707 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.40 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากนัน้น าผ่านด่านตรวจ
คนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 
น าทา่นเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 
1 ลา้นตารางเมตรของอา่วมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1,035 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรอื
ประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามโดดเด่นสวยงามแลว้ก็ยงัเป็นสญัญาลักษณ์
ของ 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 
ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า และตน้ไมน้านา
ชนดิ ภายใตพ้ืน้ทีข่นาดใหญ่ มคีวามสูงถงึ 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มี
เสาเพื่อค ้ายันแมแ้ต่ตน้เดียว ถือเป็นอกีหนึ่งตัวอย่างโครงสรา้งทาง
วศิวกรรมทีน่่าทึง่ ส่วนหลังคาของโดมประกอบดว้ยแผ่นแกว้ 2,577 
ช ิน้ โดมแห่งนี้มกีารควบคุมความชืน้และอุณหภูมไิวท้ี่ 23-25 องศา
เซลเซยีส คงสภาพของป่าฝนเขตรอ้นชืน้ไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ดังนัน้ทกุคน
ทีม่าเยอืนจะไดส้ัมผัสถงึบรรยากาศเหมอืนกับอยูท่่ามกลางหุบเขาใน
ป่าฝน 

 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 
โดมเรอืนกระจกที่จัดแสดงไมด้อกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมี
การควบคุมอณุหภมูใิหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 องศา ภายในโดมแบง่เป็น 9 
โซน ไดแ้ก่ สวนออสเตรเลีย สวนแอฟรกิาใต ้สวนอเมรกิาใต ้สวน
แคลฟิอรเ์นีย สวนเมดเิตอรเ์รเนียน สวนมะกอก จุดทีเ่ป็นไฮไลทค์ือ
สวนดอกไมต้รงกลางโดมที่มีทั ้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวน
เปอรเ์ซยีน และสวนญี่ปุ่ นทีจ่ะมกีารหมุนเวยีนไมด้อกไปตามฤดูกาล
และตามธมีพเิศษของแตล่ะเทศกาลนัน้ๆ 

 

ฟลอรลั แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/
ทา่น 
เป็นสวนดอกไมท้ีผ่่านการตกแตง่ มพีืน้ที ่1,500 ตารางเมตร เป็นสว่น
จัดแสดงทีเ่ปิดใหมล่่าสดุ เป็นสวนจัดแสดงดอกไมท้ีม่ลีักษณะเฉพาะ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไมท้ีง่ดงามน่า งานศลิปะจากดอกไม ้ให ้
ความรูส้กึเหมอืนทา่นอยูใ่นดนิแดนแหง่เทพนยิาย 
** หากลูกคา้ซื้อเป็นแพ็กเกจ โดยเขา้ชมมากกว่า 1 โดม จะมี
โปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึง่ราคาอาจแต่ต่างกัน กรุณาสอบถามกับ
มคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์** 



น าท่าน ถา่ยรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE) เป็นสะพานทีม่รีูปทรงทันสมัยและสวยงามทีส่ดุสะพานหนึง่
ของประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีอ่า่วมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไมเ่หมอืนทีอ่ ืน่ๆแลว้ยงัมคีวามน่าสนใจ
ตัง้แตค่อนเซบ็ของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หล็กทีม่ลีักษณะเป็นทอ่ 2 อันทีจ่ะหมนุพันกนัไปเรือ่ยๆตามความยาวของ
สะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรูปแบบของดเีอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยังชว่ยเรือ่งการออกแบบโครงสรา้งสะพาน
ดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทัง้หมด 280 เมตร ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟสวยงามอยา่งมาก  
จ านัน้น าท่านเดนิต่อไปยัง มารนีา่ เบย ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS) อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ส าคัญบรเิวณอา่ว
มารน่ีาดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์โดยถอืเป็น
อาคารทีม่มีูลค่าในการก่อสรา้งสูงทีส่ดุในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 พันลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืเกอืบสองแสนลา้นบาท 
รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ  

 ** พเีรยีดชว่งปีใหมใ่นบางสถานทีร่ถบสัอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วไดนั้กทอ่งเทีย่วอาจจะตอ้งเดนิเทา้ หรอื
ใชบ้รกิารของรถสาธารณะ ** 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สงิคโปรม์กัไดรั้บการกล่าวถงึวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะทีน่ีเ่ต็มไป
ดว้ยสนิคา้และของล ้าค่าในระดับสากลทีส่รา้งความพอใจใหบ้รรดานักช ้

อป ที่ไดเ้ห็นแบรนด์เสื้อผา้ชัน้น า อย่างเช่น Fendi และ Prada ใน
หา้งสรรพสนิคา้สดุหรูทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของสงิคโปร ์อยา่พลาดทีจ่ะแวะ
ไปที่รา้นสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซ ึง่ตั ้งอยู่ในซุม้
กระจกลอยน ้า ภายในออกแบบตกแต่งใหค้วามรูส้กึเหมอืนคุณก าลังอยู่
บนเรอืยอชตส์ดุหร ูนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 5 SGD/ทา่น 
เป็นนทิรรศการทีเ่กีย่วกับแสง ส ีทีจั่ดแสดงอยูช่ัน้ล่างสดุของหา้ง THE 
SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่านก าลังชอ้ปป้ิง
อยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมา
พรอ้มกบัแสงไฟทีเ่ปลีย่นสสีนัไปเรือ่ยๆ 

  

 

น าท่าน ถา่ยรูปยา่น คลากคยี ์(CLARKE QUAY) เป็นยา่นท่องเทีย่ว
และกนิดื่มรมิแม่น ้าสงิคโปร์ ซ ึง่ไดรั้บความนยิมทัง้ส าหรับชาวสงิคโปร์
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร
หลากหลายรูปแบบ ซึง่จะมคีวามคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งเย็นไปจนถงึ
ตอนกลางดกึ 

 
 

Day2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระอาหารเทีย่งและ

ค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 ** กรณีลกูคา้ตอ้งการเดนิทางไปเกาะ เซ็นโตซา่ หวัหนา้ทวัรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ นกัทอ่งเทีย่วช าระคา่
เดนิทางเอง ** 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ 
 ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษัิทเอ็นบซียีนูเิวอรแ์ซล และยู

นเิวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึง่ในหกสตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ภายในสวนสนุกนัน้ไดม้กีาร
น าภาพยนตรช์ือ่ดังมากมายของสตดูโิอมาดดัแปลงเป็นธมีตา่งๆ ตามเนือ้เรือ่งเพือ่มอบความสนุกและความบนัเทงิใหก้บัผู ้
เขา้ชม ปัจจบุนัสวนสนุกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ มทีัง้หมด 4 แหง่ทั่วโลก คอืทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีและรัฐฟลอรดิา้ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น และทีป่ระเทศสงิคโปร ์โดยตัง้อยูบ่นเกาะเซนโตซา่ เกาะแหง่ความบนัเทงิทีม่ี
ชือ่เสยีงในบรเิวณตอนใตข้องประเทศ ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ทา่น  

 

โ ซ น  1 ฮ อ ล ลี วู๊ ด 
Hollywood เป็นโซนแรก
ที่ตอ้งเดินผ่านที่เมื่อเขา้
ไ ป ใ น  ยู นิ เ ว อ ร์ แ ซ ล 
สตูดิโอ สองขา้งทางนั้น
จะมีทั ้ง ร า้นขายของที่
ระลกึ, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกทีห่ายสาบสญู 
The Lost World เป็นโซน
แห่งการผจัญภัยไปในยุค
ไดโนเสาร ์จูลาสสคิปารค์ 
Jurassic Park แ ล ะ ว อ
เตอรเ์วลิด ์WaterWorld 

 

โซน  2 นิ ว ยอ ร์ค  New 
York เ มื่ อ เ ดิน เ ข า้ ม าที่
โซนนี้จะรูส้กึเหมอืนว่าเรา
ก าลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค 
ใหอ้ารมณ์ของความเป็น
เมืองใหญ่รา้นคา้ต่างๆ
ประดับดว้ยป้ายไฟ 

 

โซน 6 ดนิแดนแห่งเชร็ค 
Far Far Away ดินแดนที่
จ ะ ไ ด ้พ บ กั บ เ ห ล่ า ตั ว
การ์ตูนในภาพยนต์แอนนิ
เมชัน่เรือ่งเชร็ค โดยมเีจา้
ยั ก ษ์ เ ขี ย ว เ ช ร็ ค , เ จ ้า
หญิงฟิโอน่า และเจา้ลา
ดองกีเ้พือ่นซี ้

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต 
Sci-Fi Cit  ธมีในโซนนี้จะ
ดูล ้าสมัย เป็นเมืองแห่ง
อนาคต รวมถงึเครือ่งเล่น
ต่างๆก็จะเป็นแบบผจญ
ภัยหรือ เ ป็นเครื่อง เล่น
หวาดเสยีว 

 

โซน  7 ม า ด า กั ส ก า ร์  
Madagascar จะไดพ้บกับ
เหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่า
น ้ อ ย ใ ห ญ่ แ ห่ ง
มาดากัสการ์ การ์ตูนยอด
ฮิตที่ของใครหลายๆคน 
Join Alex, Marty, 
Melman และ Gloria 

 

โซน 4 เมอืงอยีปิตโ์บราณ 
Ancient Egypt เหมอืนได ้
ร่วมผจญภัยคน้หาสมบัติ
ในดินแดนอียิปต์โบราณ 
ซึ่ง จ ะ ได ้พบกั บ สุ ส า น
ฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่ง
เ ล่ น ที่ ต ้อ ง ล อ ง ก็ คื อ 
Revenge of the Mummy 
รถไฟเหาะทีจ่ะพาเราท่อง
เขา้ไปในดนิแดนนักรบ 

  

 
 
พพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ า้ ซ ีอควาเรยีม (S.E.A AQUARIUM) มสีตัวท์ะเลกวา่ 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ ์อควาเรยีม
แหง่นี ้ใหญอ่นัดับตน้ๆ ของโลก ศนูยร์วม ปลากระเบนแมนตา้ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รวมถงึ ปลากระเบนราหมูหาสมทุรขนาด
ใหญ ่ภายในพพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ ้า แบง่ออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึง่แตล่ะโซน ก็มคีวามน่าสนใจแตกตา่งกนั ไฮไลทส์ าคัญ
อยูบ่รเิวณ อโุมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จดุนีเ้ราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน วา่ยวนเวยีนอยูจุ่ดนี ้ตืน่ตาตืน่ใจเสมอืนกับ
การผจญภยัใตท้อ้งมหาสมทุร ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 41 SGD/ทา่น หรอื 
แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลกิซ ์(SKYHELIX) เครือ่งเลน่กลางแจง้แบบพาโนรามา่ทีส่งูทีส่ดุในสงิคโปร ์กระเชา้ลอยฟ้า
กลางแจง้ทีห่มนุเบา ๆ ขณะลอยขึน้สูค่วามสงู 79 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการ
ชมววิจากความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนยีภาพ 360 องศา ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 18 SGD/ทา่น 
ทีพ่กั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

Day3 อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – ไชนา่ทาวนค์อมเพล็กซ ์– วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออร ์

ชารด์ – สนามบนิชางง ี– น า้พจุเีวล – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL) ตัง้อยู่ในสวย
สาธารณะ ในใจกลางเมอืง มคีวามรม่รืน่มากๆ จากทีนั่กท่องเทีย่วฮติ
มาถ่ายรูปสวย ๆ กับอโุมงคแ์ห่งนี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมาย ๆ 
จงึท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีท่กุคนอยากไปเยอืน  
 

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK) คือสัตว์สมมตทิี่
เป็นสญัลักษณ์แหง่ประเทศสงิคโปร ์มรีูปร่างเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และอยูบ่นยอดคลืน่ 
โดยปัจจุบันมรีูปปั้นเมอรไ์ลออ้นทัง้หมด 5 ตัวในประเทศสงิคโปร ์เมอรไ์ลออ้นทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุ ตัง้อยู่ทีเ่กาะเซนโตซา่ แต่เมอรไ์ลออ้นทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุ และถอืเป็นแลนด์
มารค์หลักของประเทศสงิคโปร ์ก็คอืเมอรไ์ลออนสขีาวทีต่ัง้อยู ่บรเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ถกู
ออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผูดู้แลพพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 
จากนัน้ในปี พ.ศ. 2509 เมอรไ์ลออ้นไดถู้กใชเ้ป็นสัญลักษณ์และเครือ่งหมายการคา้ของ
คณะกรรมการส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร ์ซึง่ในภายหลังก็ถูกใชเ้รือ่ยมาในวง
กวา้งจนกลายเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ  
 น าท่านเดนิทางสู่ ไชน่าทาวนค์อมเพล็กซ ์(CHINA TOWN COMPLEX) อกีหนึง่พกิัดท่องเทีย่วหลักของประเทศ 
สงิคโปรท์ีม่ผีูค้นมากมายทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ ภายในมศีูนยอ์าหารทีใ่หญ่อันดับตน้ ๆ ของประเทศสงิคโปรท์ีม่ ี
รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากกวา่สองรอ้ยรา้น มหีลากหลายรา้นใหเ้ลอืกรวมถงึรา้นระดับ มชิลนิไกด ์สงิคโปร ์ไมว่า่จะเป็นรา้น 
Liao Fan Hong Kong หรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัดใีนชือ่ ฮอกเกอร ์ชาน  
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลาร์
สงิคโปร ์หรอืประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมัยราชวังถัง 
ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ทีผ่า่นมา เป็นวัดชือ่ดังในประเทศสงิคโปร ์ซึง่
มกีารประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจา้เอาไวท้ี่ชัน้บนสุดของวัด ไดรั้บการ
ออกแบบและวางแนวคดิโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวัด ประกอบกับความชว่ยเหลอืของ
ทีป่รกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจบุนั ตัง้อยูใ่นยา่นไช
น่าทาวน ์น าทา่นชมรา้นของฝากดวิตีฟ้ร ีอาท ิน า้หอม พวงกญุแจ ช็อกโกแลต ของทีร่ะลกึตา่งๆ 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ (ORCHARD ROAD) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมยั
ทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง 
ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้่า
เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก  
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีเพื่อเดนิทางกลับ
ประเทศไทย 
น าทา่นชม น า้ตกจเีวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน ้าตกอนิดอร์
ที่สูงที่สุดในโลก สูงถงึ 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรค์ได ้
อยา่งสวยงาม และน ้าตกอนิดอรอ์ยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็น
น ้าตกอนิดอร์ทีสู่งที่สุดในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมุนเวียน 
50,000 ลิตร หรือประมาณน ้ าในสระว่ายน ้ าขนาดมาตรฐานของ
โอลมิปิก 5 สระ  

17.30  น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ714 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 



 



  



 



 


