
  
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 

 
 
  

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – 
ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์    

IBIS STYLE ALBERT  
หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเท่ียวแก่ท่าน)    
IBIS STYLE ALBERT  
หรือเทียบเท่า  

3 
อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเข้ียวแก้ว – ถนนช้
อปป้ิงออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

 



 
 
 
 

  

BKK  SIN SIN  BKK 

  
SQ707 12.15 15.40 SQ714 17.30 19.00 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง **  

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเด็ก 
ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

* อายุไม่เกิน 9 ปี * 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

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

26 – 28 พฤศจิกายน 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 

** ท่ีพักไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่านต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพ่ิม ** 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 
 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



  
 

 
 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชัน่ ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบัตรโดยสาร  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่ เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เง่ือนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 

  



 
 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารี

น่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ 

09.00 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 
และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ707 (บริการอาหารและเคร่ือง ด่ืมบน
เคร่ือง) 

15.40 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ 
หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมา
รีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคาร
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
ภายในประกอบไปด้วยน้ำตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้
พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพ่ือค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว 
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที ่น่าทึ ่ง  ส่วนหลังคาของโดม
ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ช้ิน โดมแห่งนี้มีการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไ ว้ท่ี 
23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนช้ืนไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคน
ท่ีมาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน 

 



 

 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
โดมเรือนกระจกที ่จ ัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม
อุณหภูม ิให้อยู ่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวน
ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน 
สวนมะกอก จุดท่ีเป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมท่ีมีท้ังสวนฝร่ังเศส สวนทิว
ลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นท่ีจะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤ ดูกาลและ
ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 
เป็นสวนดอกไม้ท่ีผ่านการตกแต่ง มีพ้ืนท่ี 1,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจัดแสดงท่ีเปิด
ใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้
ท่ีงดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพ
นิยาย 
** หากลูกค้าซ้ือเป็นแพ็กเกจ โดยเข้าชมมากกว่า 1 โดม จะมีโปรโมช่ันราคาพิเศษ ซ่ึง
ราคาอาจแต่ต่างกัน กรุณาสอบถามกับมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ** 

 นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานท่ีมีรูปทรงทันสมยัและสวยงามท่ีสุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีอ่าวมาริ
น่าเป็นสะพานท่ีนอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆแล้วยังมีความน่าสนใจต้ังแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กท่ี มี
ลักษณะเป็นท่อ 2 อันท่ีจะหมุนพันกันไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานท่ีเอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซ่ึงนอกจากความสวยงามแล้วยัง
ช่วยเร่ืองการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวท้ังหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก  

 จำนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารท่ีเป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพ้ืนท่ีด้านในประกอบ
ไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารท่ีมีมูลค่าในการก่อสร้างสูง ท่ีสุ ดในโลก ด้ วย
งบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่า
เบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และต้ังอยู่สูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าข้ึนตึก  

 ** พีเรียดช่วงปีใหม่ในบางสถานที่รถบัสอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวอาจจะต้องเดินเท้า หรือใช้บริการของรถสาธารณะ ** 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
ท่ีพัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป เพราะท่ีนี่เต็มไปด้วยสินค้าและ
ของล้ำค่าในระดับสากลท่ีสร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ท่ีได้เห็นแบรนด์เส้ือผ้าช้ัน
นำ อย่างเช่น Fendi และ Prada ในห้างสรรพสินค้าสุดหรูท่ีเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์  
อย่าพลาดท่ีจะแวะไปท่ีร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซ่ึงต้ังอยู่ในซุ้ม
กระจกลอยน้ำ ภายในออกแบบตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังอยู่บนเรือยอชต์สุด
หรู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 SGD/ท่าน 
เป็นนิทรรศการท่ีเก่ียวกับแสง สี ท่ีจัดแสดงอยู่ช้ันล่างสุดของห้าง THE SHOPPES AT 
MARINA BAY SANDS โดยระหว่างท่ีท่านกำลังช้อปป้ิงอยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็นกับแสง
ไฟสวยงาม มีโคมไฟท่ีหอยลงมาพร้อมกับแสงไฟท่ีเปล่ียนสีสันไปเร่ือยๆ 

 
 

 

นำท่าน ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE QUAY) เป็นย่านท่องเท่ียวและกินด่ืม ริม
แม่น้ำสิงคโปร์ ซ่ึงได้รับความนิยมท้ังสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเ ท่ีย ว ต่างชาติ 
ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะมีความคึกคักเป็น
พิเศษต้ังแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก 



 
 
Day2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) อิสระอาหารเท่ียงและค่ำเพ่ือความสะดวกใน

การท่องเท่ียว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ** กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเท่ียวชำระค่าเดินทางเอง ** 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกท่ีสร้างข้ึนโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งใน

หกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายในสวนสนุกนั้นได้มีการนำภาพยนตร์ช่ือดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลง
เป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเร่ืองเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีท้ังหมด 4 แห่งท่ัวโลก คือ
ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยต้ังอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่ง
ความบันเทิงท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  

 

โซน 1 ฮอลลีวู ๊ด Hollywood เป็น
โซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เม่ือเข้าไปใน 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สองข้างทางนั้น
จะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกที่หายสาบสูญ The Lost 
World เป็นโซนแห่งการผจั ญภั ยไป
ในย ุคไดโนเสาร ์  จ ูลาสส ิคปาร์ค 
Jurassic Park และวอเตอร ์ เ ว ิล ด์  
WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New York เม่ือเดิน
เข้ามาที่โซนนี้จะรู้สึกเหมื อน ว่า เร า
กำลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค ให้อารมณ์
ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่าง ๆ
ประดับด้วยป้ายไฟ  

โซน 6 ดินแดนแห ่ง เชร ็ค Far Far 
Away ดินแดนที่จะได้พบกับเหล่าตัว
การ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมช่ัน เร่ื อง
เชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค, เจ้า
หญิงฟิโอน่า และเจ้าลาดองก้ีเพ่ือนซ้ี 

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  
ธีมในโซนน ี้จะ ดูล ้ำสมัย เป ็นเมือง
แห่งอนาคต รวมถึงเคร่ืองเล่นต่างๆก็
จะเป็นแบบผจญภัยหรือเป็น เ คร่ื อง
เล่นหวาดเสียว  

โซน 7 มาดากัสการ ์  Madagascar 
จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ ตูน สัต ว์ป่า
น้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ การ์ตูน
ยอดฮ ิตท ี ่ของใครหลายๆคน Join 
Alex, Marty, Melman และ Gloria 

 

โซน 4 เมืองอียิปต์โบราณ Ancient 
Egypt เหมือนได้ร่วมผจญภัย ค้นหา
สมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซ่ึงจะ
ได้พบกับส ุสานฟาโรห ์ต ้องคำสาป 
เคร่ืองเล่นที่ต้องลองก็คือ Revenge 
of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพา
เราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ 

  

 



 
พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธ์ุ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่อันดับต้นๆ ของ
โลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ แบ่งออกเป็นท้ังหมด 
10 โซน ซ่ึงแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์สำคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใต้ทะเล จุดนี้เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่าย
วนเวียนอยู่จุดนี้ ต่ืนตาต่ืนใจเสมือนกับการผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน หรือ 
แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เคร่ืองเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าท่ีสูงท่ีสุดในสิงคโปร์ กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งท่ีหมนุเบา ๆ  ขณะลอย
ข้ึนสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพ 360 องศา ไม่
รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน 

ท่ีพัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – 

น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ต้ังอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจ
กลางเมือง มีความร่มร่ืนมากๆ จากท่ีนักท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์
แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงทำให้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ท่ีทุก
คนอยากไปเยือน  
 

 
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) คือสัตว์สมมติท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มีหางเป็นปลา และอยู่บนยอดคล่ืน โดยปัจจุบันมีรูปป้ันเมอร์ไลอ้อน
ท้ังหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ต้ังอยู่ท่ีเกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนท่ีเป็น
ท่ีรู้จักมากท่ีสุด และถือเป็นแลนด์มาร์คหลักของประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวท่ีต้ังอยู่ บริเวณริมอ่าว
มารีน่าเบย์ ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายการค้าของคณะกรรมการ ส่ง เสริม การ
ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงในภายหลังก็ถูกใช้เร่ือยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ  

นำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ (CHINA TOWN COMPLEX) อีกหนึ่งพิกัดท่องเท่ียวหลักของประเทศสิงคโปร์ท่ีมี ผู้คนมากมาย ท้ัง
นักท่องเท่ียวและคนท้องถ่ิน ภายในมีศูนย์อาหารท่ีใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีร้านอาหารให้เลือกมากกว่าสองร้อยร้าน มีหลากหลาย
ร้านให้เลือกรวมถึงร้านระดับ มิชลินไกด์ สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Liao Fan Hong Kong หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีในช่ือ ฮอกเกอร์ ชาน  



 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างข้ึนด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และ
เปิดทำการในปี ค.ศ. 2007 ท่ีผ่านมา เป็นวัดช่ือดังในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของ
พระพุทธเจ้าเอาไว้ท่ีช้ันบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ท่ีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบ
กับความช่วยเหลือของท่ีปรึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ต้ังอยู่ในย่านไชน่า
ทาวน์ นำท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของท่ีระลึกต่างๆ 
จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยท่ีถูกใจ พร้อมชมสินค้า 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ต้องเดิน
ชมและซ้ือสินค้า BRAND NAME ย่ีห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก  
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
นำท่านชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน้ำตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ไ ด้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์
อย่าง The Rain Vortex  ซ่ึงถือเป็นน้ำตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกไว้ในสนามบิน 
โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน
ของโอลิมปิก 5 สระ 

  
17.30  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินท่ี SQ714 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 

 
 



 



  



 



 


