
 

 

 

 

รหสัทวัร ์SIN355  



 

  



 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – น า้พุแห่งโชคลาภ - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – 
ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat  

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์ … สายการบิน Scoot (TR)โดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์  

14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

        สิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมีความทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก หน่ึงในประเทศ 
ท่ีฮิตอนัดบัตน้ฯ ของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีสีสนั และประชากร
ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อหวัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วดัเจา้แม่กวนอิม – น ้ าพแุห่งโชคลาภ   
การ์เดน้บายเดอะเบย ์– ยา่นคลาร์กคีย ์- ล่องเรือBumboat 

   Ibis hotel 
Bencoolen 
หรือเทียบเท่า 

2 เมืองยะโฮร์บารู มาเลเซีย - เลโกแ้ลนด(์รวมตัว๋) – สิงคโปร์ – Jurong Park(รวมตัว๋) 
สิงคโปร์ฟลายเออร์ – สะพานHelix – มาริน่าเบยแ์ซนด ์ชมโชว ์Light& Water 

   Ibis hotel 
Bencoolen 
หรือเทียบเท่า 

3 อิสระชอ้ปป้ิง ไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง 
(ราคาตัว๋ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ผูใ้หญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) 
หรือซ้ือ Option มหาสนุกจ่ายเพ่ิม 2,777บาท/ท่าน *มีรถและไกดบ์ริการพาเท่ียว*  
อุโมงคต์น้ไม ้- เกาะเซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตัว๋) - ชอ้ปป้ิง IMM 
เอาทเ์ลต็ท่ีใหญ่ท่ีสุด 

   Ibis hotel 
Bencoolen 
หรือเทียบเท่า 

4 เมอร์ไลออน - Duty Free - ชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    

ขาไป BKK – SIN TR625 เวลา 10.50น. - 14.15น. 

ขากลบั SIN – BKK TR610 เวลา 16.00น. – 17.30น. 



วดัเจ้าแม่กวนอมิกวนอมิตงฮุด เป็นวดัทางพทุธศาสนาในยา่นบูกิสท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากทั้งส าหรับชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียว โดยจะมี
ผูค้นแวะเวยีนมาสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นจ านวนมากตลอดทั้งวนั โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุ เสาร์ - อาทิตย ์และ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะมี
ความเช่ือวา่ใครท่ีมาขอพรกบัเจา้แม่กวนอิมในวดัแห่งน้ีแลว้จะไดส้มความปรารถนา ตั้งอยูใ่นยา่นบูกิส น า้พุแห่งความมัง่คัง่ ไดรั้บการจดบนัทึก
สถิติจากกินเนสส์บุ๊กวา่เป็นน ้ าพท่ีุใหญ่ท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตวัน ้ าพตุั้งอยูต่รงกลางระหวา่งหมู่ตึกซนัเทคทั้งหา้ท่ีเช่ือ
วา่มีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปชมและแวะมารับพลงัน ้ าแห่งความร ่ ารวย ตวัน ้ าพสุร้างเป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานส่ีขา้ง 
การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไมน้านาชนิดจากทัว่โลก  ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกวา่ 1 ลา้น
ตารางกิโลเมตร ดว้ยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ลา้นดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าบตัร Super Tree 8 SGD/ท่าน) 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปดว้ยน น ้ าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้ า และตน้ไมน้านาชนิด 
ภายใต ้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสาเพ่ือค ้ายนัแมแ้ต่ตน้เดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งโครงสร้างทางวศิวกรรมท่ีน่า 
ท่ึง ส่วนหลงัคาของโดม ประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ีมีการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพ
ของป่าฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นทุกคน ท่ีมาเยอืนจะไดส้มัผสัถึงบรรยากาศเหมือนกบัอยูท่่ามกลางหุบเขาในป่าฝน  

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก โดยมีการ
ควบคุม อุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวน
แคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดท่ีเป็นไฮไลทคื์อสวนดอกไมต้รงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน  

 

 



 

ค า่ บริการอาหารค า่เมนู บกักุ๊ดเต๋ 

ย่านคลาร์กคย์ี เป็นยา่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถานบนัเทิงยามค ่าคืน ชมโชวแ์สงสีเสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบย์
แซนดส์ เป็นการแสดงน ้ าพ ุ ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักาล และท่านยงัสามารถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถานท่ีไฮไลทต์่างๆ พร้อมเก็บภาพ
บรรยากาศแห่งความประทบัใจโดยจะใชเ้วลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบตัร 25 SGD/ท่าน) 

พกั Ibis hotel Bencoolen หรือเทยีบเท่า  

  



 Day 2 เมืองยะโฮร์บารู มาเลเซีย - เลโก้แลนด์(รวมตั๋ว) – สิงคโปร์ – Jurong Park(รวมตั๋ว) – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – สะพาน

Helix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light& Water 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองยะโฮร์บาห์รู ท่านจะไดพ้บกบัสวนสนุก แหล่งชอ้ปป้ิง และสถานท่ีสวยๆ ศูนยก์ารคา้มากมาย 

ตะลุยสวนสนุกเลโก้แลนด์ เป็นสวนสนุกเลโกแ้ลนดใ์นมาเลเซีย สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2013 ท่ีอิสกนัดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซียติดกบั
ประเทศสิงคโปร์ ภายในสวนสนุกเลโก ้จะมีเมืองจ าลอง สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆ ประกอบข้ึนจากตวัต่อเลโก,้ เคร่ืองเล่นเด็กโต จุดเด่นอยูท่ี่ 
รถไฟเหาะ, ผจญภยักบัสายน ้ าท่ีเกาะไดโนเสาร์ และยงัศูนยร์วมร้านอาหารอร่อยๆ ร้านขายสินคา้ของท่ีระลึก  

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระรับประทานอาหาร ณ เลโก้แลนด์ 



สวนนก จูร่ง เป็นสวนนกขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีนกมากกวา่ 5,000 ตวัจาก 400 สายพนัธ์ุจากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชีย
อาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนคือสวนนกแกว้ลอร่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีสวนนกลอร่ีโลฟ 

สัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิงคโปร์ในมุมสูงแบบ 360 องศา กบั สิงคโปร์ ฟลายเออร์(ไม่รวมค่าบตัร) ชิงชา้สวรรคย์กัษ์
สถานท่ีอยูบ่ริเวณริมอ่าวมารีน่า ซ่ึงสูงจากพ้ืนดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่ากบัตึก 42 ชั้น มีทั้งหมด 28 แคปซูล อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจ 



สะพานเกลียว Helix Bridge เปิดเม่ือ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟุต เป็นสะพานคนเดินท่ีมี
รูปทรงทนัสมยัตั้งอยูท่ี่อ่าวมาริน่าเช่ือมระหวา่ง Marina Center กบั Marina South โดยในยามค ่าคืนจะมีการเปิดไฟท่ีประดบัไวใ้ห้ความสวยงาม
เป็นนอยา่งมาก 

มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของความเจริญกา้วหนา้ทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบนัเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรูขนาด
ใหญ่ 3 อาคาร หา้งสินคา้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอน พ้ืนท่ีดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมววิ พิพิธภณัฑ ์คาสิโน โรง
ภาพยนตร์ และชอ้ปแบรนดเ์นม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระวา่ยน ้ าและจุดชมววิบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนดส์ามารถ
มองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมววิสูงเสียดฟ้าบนตึกท่ีเป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้ง
แสดงพาสปอร์ตและมีอาย ุ21 ปีข้ึนไปแต่งกายสุภาพ  (ไม่รวมค่าข้ึน Sand Sky Park)  

ชม Wonder Full Light(ฟรีค่าเขา้ชม กรณีซ้ือบตัรข้ึน Sand Sky Park) มีรอบการแสดงดงัน้ี อา.-พฤ. 20.00น./21.00น. 
     ศ.-ส. 20.00น./21.00น./22.00น. 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระรับประทานอาหาร ณ มาริน่าเบย์แซนด์ 



พกั Ibis hotel Bencoolen หรือเทยีบเท่า 

Day 3 อสิระช้อปป้ิง ไกด์แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วการเดินทาง  
(ราคาตัว๋ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ผูใ้หญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) 
หรือซ้ือ Option มหาสนุกจ่ายเพิม่ 2,777 บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*  
อุโมงค์ต้นไม้ - เกาะเซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) - ช้อปป้ิง IMM เอาท์เลต็ทีใ่หญ่
ทีสุ่ด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อุโมงค์ต้นไม้ อยูท่ี่สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลกัษณะเป็นเหมือนบนัไดวนข้ึนดา้นบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือเป็นแลน
มาร์คของนกัท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งน้ี  

เกาะเซ็นโตซ่า เกาะแห่งความบนัเทิงและความสนุกสนาน จากพ้ืนท่ีบนเกาะประกอบไปดว้ยสวนสนุกช่ือดงัอยา่งยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง สวนน ้ า ชายหาด เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นน า
มากมาย S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน โลก มีสตัวท์ะเลมากกวา่ 800 สายพนัธ์ุ จ านวนมากกวา่ 100,000 ตวั 
เช่นปลาฉลามหวัคอ้น ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และท่ีน่ีจะพาท่านด าด่ิงสู่การผจญภยัในโลกใตท้ะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก  
(ไม่รวมตัว๋ 1,000 บาท) 



 



IMM Outlet Mall เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมร้าน outlet แบรนดด์งัต่างๆ ไวม้ากท่ีสุดในสิงคโปร์ 

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระรับประทานอาหาร ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระรับประทานอาหาร ณ IMM 

พกั Ibis hotel Bencoolen หรือเทยีบเท่า 

   



Day 3 เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมอร์ไลออน เคร่ืองหมายประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นส่ิงท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และเป็นแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกออกแบบข้ึนปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free 

ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์ สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการชอ้ปป้ิง
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี...  



jewel changi เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสญัชาติอิสราเอล - อเมริกนั เป็นอาคารท่ีมีไลฟ์สไตลแ์บบหา้งสรรพสินคา้ท่ามกลาง
ธรรมชาติท่ีอลงัการมาก ๆ ดว้ยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตารางเมตร มีน ้ าตกในอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีตน้ไมม้ากกวา่ 
100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัมากกวา่ 300 ร้าน โรงแรม   โรงภาพยนตร์ 
สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอนิ ล่วงหนา้ รวมถึงทางเช่ือมต่อทุกเทอมินอล นบัวา่เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร… 

16.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

17.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 

     

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
พกั2-3ท่าน/

ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 12 
ปี 

ไม่มเีตียง 
(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

29 กนัยายน 65 – 2 ตุลาคม 65 13,777.- 13,277.- 5,777.- 

10 – 13 พฤศจกิายน 65 15,777.- 15,277.- 5,777.- 

24 – 27 พฤศจกิายน 65 15,777.- 15,277.- 5,777.- 
9 – 12 ธันวาคม 65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

16,777.- 16,277.- 5,777.- 

15 – 18 ธันวาคม 65 15,777.- 15,277.- 5,777.- 
22 – 25 ธันวาคม 65 
(วนัคริสมาสต์) 

16,777.- 16,277.- 5,777.- 

29 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66 
(วนัปีใหม่) 

17,777.- 17,277.- 5,777.- 

30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66 
(วนัปีใหม่) 

18,777.- 18,277.- 5,777.- 



   



  





  



  



 

  



  



 

 


