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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 

สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินชางง ี– ประเทศสิงคโปร์ – น า้พแุห่งความมัง่

คัง่ – การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– ถ่ายรปุสะพานเฮลกิซ ์– มารีนา่ เบย ์แซนดส์ – 

ถ่ายรปูย่าน คลากคีย ์
   

IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)    
IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

3 
อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – วัดพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

– สนามบินชางง ี– น า้พจุีเวล– สนามบินสวุรรณภมู ิ
    

 



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร ์– น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ – การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ 

เบย ์– ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ ์– มารน่ีา เบย ์แซนดส์ – ถ่ายรปูยา่น คลากคีย ์

06.30 พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่ เลทสโ์กกรุ๊ป 

ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

09.50 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

13.15 เดนิทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับ

กระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางท่องเที่ยวตามรายการ 

 น าท่านเดินทางสู่ น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจดุรับพลังฮวงจุย้ที่ดีที่สดุ ตั้งอยู่ที่ซันเทค ซิตี้ กลุ่ม

อาคารที่สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ ทัง้หมด 5 อาคาร เปรียบเสมอืนนิว้ทัง้ 5  และ กลางผา่มอืมนี า้พ ุซ่ึงน า้นีก็้เปรียบเสมอืนเงนิที่อยู่ ในก ามือ 

และไดร้ับการบนัทึก จาก Guinness Book of Records ใหเ้ป็น น า้พ ุที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปี 1998 มคีวามสงู 13.8 เมตร  

  

 

 

วิธีการขอพร 

ใหน้ ามือขวาสัมผัสสายน า้และอธิษฐาน 1 ขอ้ จากนั้นเดินวน

ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ มคีวามเชือ่ว่าค าอธิฐานจะเป็นผลส าเร็จ 

โดยปกติจะเปิดใหเ้ขา้ชมวันละ 3 เวลาดงันี้ 10.00-12.00 และ 

14.00-16.00 และ 18.00-19.30 น. 

*น า้พอุาจมกีารงดเขา้ชมกระทนัหันโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้* 

 

  



  

 น าท่านเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่บนพื้นที่กว่า 1 ลา้นตาราง

เมตรของอ่าวมารีนา่ เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถึง 1,035 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรือประมาณ 24,000 ลา้น

บาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งที่มคีวามโดดเดน่สวยงามแลว้ก็ยงัเป็นสญัญาลกัษณข์อง 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 

ภายในประกอบไปดว้ยน า้ตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน า้ และตน้ไมน้านาชนิด 

ภายใตพ้ื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสงูถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค า้ยัน

แมแ้ต่ตน้เดียว ถือเป็นอีกหนึง่ตวัอย่างโครงสรา้งทางวิศวกรรมที่นา่ทึ่ง ส่วน

หลังคาของโดมประกอบดว้ยแผ่นแกว้ 2 ,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคมุ

ความชืน้และอณุหภมูไิวท้ี่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตรอ้น

ชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคนที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศ

เหมอืนกบัอยู่ท่ามกลางหบุเขาในป่าฝน 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 

โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก โดยมีการ

ควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ 

สวนออสเตรเลยี สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวนแคลิฟอรเ์นีย สวนเมดิ

เตอรเ์รเนียน สวนมะกอก จดุที่เป็นไฮไลทค์ือสวนดอกไมต้รงกลางโดมที่มทีัง้

สวนฝรัง่เศส สวนทิวลปิ สวนเปอรเ์ซียน และสวนญ่ีปุ่นที่จะมกีารหมนุเวียนไม้

ดอกไปตามฤดกูาลและตามธีมพิเศษของแตล่ะเทศกาลนัน้ๆ 

 

ฟลอรลั แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 

เป็นสวนดอกไมท้ี่ผ่านการตกแต่ง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจัด

แสดงที่เปิดใหม่ล่าสดุ เป็นสวนจัดแสดงดอกไมท้ี่มีลกัษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น

รปูแกะสลกัจากไมท้ี่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนท่าน

อยู่ในดนิแดนแห่งเทพนยิาย 

** หากลกูคา้ซ้ือเป็นแพ็กเกจ โดยเขา้ชมมากกว่า 1 โดม จะมีโปรโมชัน่ราคา

พิเศษ ซ่ึงราคาอาจแต่ต่างกัน กรณุาสอบถามกับมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ 

** 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

น าท่าน ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรปูทรงทันสมัยและสวยงามที่สดุสะพานหนึ่งของประเทศ

สิงคโปรอ์ยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนที่อื่นๆแลว้ยังมีความน่าสนใจตัง้แต่คอนเซ็บของการ

ออกแบบแลว้ คือมกีารใชเ้หล็กที่มลีกัษณะเป็นท่อ 2 อนัที่จะหมนุพนักนัไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรปูแบบ

ของดีเอ็นเอ ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ยงัชว่ยเร่ืองการออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทั้งหมด 280 เมตร 

ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก  

 จ านัน้น าท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นที่

ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภัณฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมลูค่าในการ

ก่อสรา้งสงูที่สดุในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 พนัลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรือเกือบสองแสนลา้นบาท รวมถึงสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ที่

เป็นสระว่ายน า้และจดุชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์ถือเป็นสระว่ายน า้กลางแจง้ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุ และตัง้อยู่สงูที่สดุในโลกอีกดว้ย 

ไมร่วมค่าขึน้ตกึ  

 ** พีเรียดชว่งปีใหมใ่นบางสถานที่รถบสัอาจจะไมส่ามารถเขา้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวไดน้กัท่องเที่ยวอาจจะตอ้งเดินเทา้ หรือใชบ้ริการของรถสาธารณะ ** 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สิงคโปร์มักไดร้ับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะที่นี่เต็มไปดว้ย

สินคา้และของล า้ค่าในระดบัสากลที่สรา้งความพอใจใหบ้รรดานกัชอ้ป ที่ไดเ้ห็น

แบรนดเ์สื้อผา้ชัน้น า อย่างเช่น Fendi และ Prada ในหา้งสรรพสินคา้สดุหรทูี่เป็น

สญัลกัษณข์องสิงคโปร์ อย่าพลาดที่จะแวะไปที่รา้นสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton 

ในสิงคโปร ์ซ่ึงตั้งอยู่ในซุม้กระจกลอยน า้ ภายในออกแบบตกแต่งใหค้วามรูส้ึก

เหมอืนคณุก าลงัอยู่บนเรือยอชตส์ดุหร ูนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารมากมาย 

 

 

 



 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมค่าเขา้ประมาณ 5 SGD/ท่าน 

เป็นนิทรรศการที่ เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยู่ชั้นล่างสุดของห้าง THE 

SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่านก าลังชอ้ปป้ิงอยู่ เมื่อ

ท่านมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพรอ้มกับแสงไฟที่

เปลีย่นสสีนัไปเร่ือยๆ 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรปูยา่น คลากคีย ์(CLARKE QUAY) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่ม

ริมแม่น า้สิงคโปร์ ซ่ึงไดร้ับความนิยมทั้งส าหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซ่ึงจะมี

ความคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถึงตอนกลางดกึ 

ที่พกั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) อิสระอาหารเท่ียงและค ่า

เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ** กรณีลกูคา้ตอ้งการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หวัหนา้ทวัรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ นกัท่องเท่ียวช าระค่าเดินทางเอง ** 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนกุระดบัโลกที่สรา้งขึน้โดยบริษทัเอ็นบีซียนูเิวอรแ์ซล และยนูเิวอรแ์ซลพิก

เจอร ์หนึง่ในหกสตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายในสวนสนกุนัน้ไดม้กีารน าภาพยนตรช์ือ่ดงัมากมาย

ของสตดูโิอมาดดัแปลงเป็นธมีตา่งๆ ตามเนือ้เร่ืองเพือ่มอบความสนกุและความบนัเทิงใหก้บัผูเ้ขา้ชม ปัจจบุนัสวนสนกุของยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ มทีัง้หมด 4 แห่งทัว่โลก คือท่ีรัฐแคลฟิอรเ์นยีและรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีเมอืงโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น และที่ประเทศ

สงิคโปร ์โดยตัง้อยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบนัเทิงที่มชีือ่เสยีงในบริเวณตอนใตข้องประเทศ ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนกุราคา

ประมาณ 72-100 SGD/ท่าน 

 

โซน 1 ฮอลลีว ู๊ด Hollywood เป็น

โซนแรกที่ตอ้งเดินผา่นที่เมือ่เขา้ไป

ใน ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ สองขา้ง

ทางนั้นจะมีทั้งร้านขายของที่

ระลึก, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกที่หายสาบสญู The Lost 

World เป็นโซนแห่งการผจัญภยัไป

ในยคุไดโนเสาร์ จลูาสสิคปาร์ค 

Jurassic Park และวอเตอร์ เ วิลด์ 

WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New York เมื่อ

เดินเขา้มาที่โซนนีจ้ะร ูส้ึกเหมือนว่า

เราก าลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค ให้

อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่

รา้นคา้ตา่งๆประดบัดว้ยป้ายไฟ 

 

โซน 6 ดินแดนแห่งเชร็ค Far Far 

Away ดินแดนที่จะไดพ้บกับเหล่า

ตวัการ์ตนูในภาพยนตแ์อนนเิมชัน่

เ ร่ืองเชร็ค โดยมีเจ ้ายักษ์เขียว

เชร็ค, เจา้หญิงฟิโอน่า และเจา้ลา

ดองกีเ้พื่อนซ้ี 

 

โซน 3 เมอืงแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  

ธีมในโซนนี้จะดลู ้าสมัย เป็นเมือง

แห่งอนาคต รวมถึงเคร่ืองเล่น

ต่างๆก็จะเป็นแบบผจญภัยหรือ

เป็นเคร่ืองเล่นหวาดเสียว 

 

โซน 7 มาดากัสการ์ Madagascar 

จะไดพ้บกับเหล่าตัวการ์ตนูสัตว์

ป่าน ้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ 

การ์ตนูยอดฮิตที่ของใครหลายๆ

คน Join Alex, Marty, Melman และ 

Gloria 

 

โซน 4 เมอืงอียิปตโ์บราณ Ancient 

Egypt เ หมือน ได้ร่ วมผจญภัย

ค้นหาสมบัติ ในดินแดนอียิปต์

โบราณ ซ่ึงจะได ้พบกับสุสาน

ฟาโรห์ตอ้งค าสาป เคร่ืองเล่นที่

ต ้อ ง ลอง ก็คื อ  Revenge of the 

Mummy รถไฟเหาะที่จะพาเราท่อง

เขา้ไปในดินแดนนกัรบ 

  



 

 

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

พิพิธภณัฑฑ์ส์ตัวน์ ้า ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มสีตัวท์ะเลกว่า 100,000 ตวั จาก 800 สายพันธุ์ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่

อนัดบัตน้ๆ ของโลก ศนูยร์วม ปลากระเบนแมนตา้ ที่ใหญ่ที่สดุในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหมูหาสมทุรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภณัฑฑ์์

สตัวน์ า้ แบ่งออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซ่ึงแตล่ะโซน ก็มคีวามนา่สนใจแตกตา่งกนั ไฮไลทส์ าคญัอยู่บริเวณ อโุมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จดุ

นี้เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวียนอยู่จดุนี้ ตื่นตาตื่นใจเสมอืนกับการผจญภยัใตท้อ้งมหาสมทุร ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 41 

SGD/ท่าน 

แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลิกซ ์(SKYHELIX) เคร่ืองเลน่กลางแจง้แบบพาโนรามา่ที่สงูที่สดุในสงิคโปร ์กระเชา้ลอยฟ้ากลางแจง้ที่หมนุเบา 

ๆ ขณะลอยขึน้ส ูค่วามสงู 79 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการชมวิวจากความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกบั

ทศันยีภาพ 360 องศา ไมร่วมค่าเขา้ประมาณ 18 SGD/ท่าน 

ทีพ่กั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – วดัพระเข้ียวแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – สนามบินชางงี – น ้าพจีุ

เวล– สนามบินสวุรรณภมิู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่ อโุมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ 

ในใจกลางเมือง มีความร่มร่ืนมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรปูสวย 

ๆ กับอโุมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงท าให้ที่นี่เป็น

สถานที่ท่ีมชีือ่เสยีงท่ีทกุคนอยากไปเยือน  

 

 
 

  



 
 

จากนัน้น าท่านถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK) คือสตัวส์มมตทิี่เป็นสญัลกัษณ์

แห่งประเทศสงิคโปร ์มรีปูร่างเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และอยู่บนยอดคลืน่ โดยปัจจบุนัมรีปูป้ันเมอร์

ไลออ้นทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร ์เมอร์ไลออ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ตั้งอยู่ที่เกาะเซนโตซ่า แต่

เมอรไ์ลออ้นที่เป็นที่ร ูจ้กัมากที่สดุ และถือเป็นแลนดม์ารค์หลกัของประเทศสงิคโปร ์ก็คือเมอรไ์ลออน

สขีาวท่ีตัง้อยู่ บริเวณริมอ่าวมารีนา่เบย ์ถกูออกแบบโดย ฟราเซอร ์บรนูเนอร ์ผูด้แูลพิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้าแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลออ้นไดถ้กูใชเ้ป็นสัญลักษณ์และ

เคร่ืองหมายการคา้ของคณะกรรมการสง่เสริมการท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร ์ซ่ึงในภายหลงัก็ถกูใช ้

เร่ือยมาในวงกวา้งจนกลายเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระเข้ียวแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์ิงคโปร ์หรือ

ประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมยัราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบ

แมนดาลาจากทิเบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผา่นมา เป็นวดัชือ่ดงัในประเทศสงิคโปร ์ซ่ึงมกีารประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ในสว่นของฟันหรือพระทนตข์องพระพทุธเจา้เอาไวท้ี่ชัน้บนสดุของวดั ไดร้ับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ที่

ด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและ

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจบุัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ น าท่านชมรา้นของฝากดิวต้ีฟรี อาทิ น ้าหอม พวงกญุแจ 

ช็อกโกแลต ของท่ีระลึกต่างๆ 

 จากนัน้ใหท้่านอิสระ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมยัที่ถกูใจ พรอ้ม

ชมสนิคา้ อิเล็กทรอนกิสค์อมพิวเตอร ์กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวีดโีอและของเลน่เด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทกุๆ

คนที่มาสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซ้ือสนิคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ไทย 

น าท่านชม น ้าตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน า้ตกอินดอรท์ี่สงูที่สดุ

ในโลก สงูถึง 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคไ์ดอ้ย่างสวยงาม และ

น า้ตกอินดอรอ์ย่าง The Rain Vortex  ซ่ึงถือเป็นน า้ตกอินดอรท์ี่สงูที่สดุใน

โลกไวใ้นสนามบิน โดยใชน้ า้หมนุเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน า้ใน

สระว่ายน า้ขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

  

17.30  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหาร

และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

19.00 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาเด็ก 

ไม่มีเตียงพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

* อายไุมเ่กิน 9 ปี * 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

05 – 07 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 9,990 4,500 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

12 – 14 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

19 – 21 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

26 – 28 พฤศจิกายน 2565 14,990 13,990 10,990 4,500 

02 – 04 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

03 – 05 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 12,990 4,500 

09 – 11 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 12,990 4,500 

16 – 18 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 11,990 4,500 

23 – 25 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 12,990 6,900 

24 – 26 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 12,990 6,900 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 19,990 18,990 15,990 6,900 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 19,990 18,990 15,990 6,900 

01 – 03 มกราคม 2566 18,990 17,990 14,990 6,900 

** ท่ีพกัไม่มีหอ้งส าหรบั 3 ท่าน กรณีลกูคา้เดินทาง 3 ท่านตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม ** 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมค่าทิปมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหัวหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

 

  



 

 

 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั หรือราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการออกบัตร

โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็น

เพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยนัว่ามเีชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ (ไมร่วมอยู่

ในรายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตวั หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรือเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอบุตัเิหตเุป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัเป็นผูพ้ิจารณา 

 



 



  



 



 


