
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - สิงคโปร์ฟลายเออร์ – 
มาริน่าเบย์แซนด์ส 

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ …   
ประตทูางเขา้เบอร์ … สายการบิน Scoot 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารต่างๆ สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง … กก. สมัภาระ
โหลดใตเ้คร่ือง … กก.  

ขาไป  BKK – SIN TR625 เวลา 10.50น. - 14.15น.  
ขากลบั  SIN – BKK TR610 เวลา 15.25น. - 16.55น. 

10.50 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร์  

14.15 น. เดนิทางถึง    ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางง ี(เวลาทอ้งถ่ินเร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพีธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเขา้ท่ี
พกั 
สิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมีความ
ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก หน่ึงใน
ประเทศท่ีฮิตอนัดบัตน้ๆ ของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ยา่นชอ้ปป้ิงท่ี
มีสีสนั และประชากรส่วนใหญ่มีรายไดต้่อหวัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของโลก 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - การ์เดน้บายเดอะเบย ์– สิงคโปร์   
ฟลายเออร์ – มาริน่าเบยแ์ซนดส์ 

   Furama City Ventre
หรือเทียบเท่า 

2 วดัเจา้แม่กวนอิม  – น ้ าพแุห่งความมัง่คัง่ - ยา่นไชน่าทาวน์ - วดัพระเข้ียวแกว้ – เกาะเซนโตซา 
(อิสระท่องเท่ียว แนะน า ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ,S.E.A. Aquarium*ไม่รวมตัว๋) IMM เอาร์ทเลต็ – 
ยา่นคลาร์กคีย ์- ชมโชวแ์สงสีเสียง ริมอ่าวมารีน่า 

   Furama City Ventre
หรือเทียบเท่า 

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

    



 
 
 
 
 

การ์เด้น บาย เดอะเบย์  ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไมน้านาชนิดจากทัว่โลก น าใหท่้านได้
สมัผสัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ สวน Flower Dome ท่ีปก
คลุมดว้ยไมเ้ล้ือย พืชอิงอาศยั เฟิร์นเมืองร้อน พืชเมืองหนาว พืชท่ี
อยูบ่นดอยสูงระดบั 2,000 เมตรจากน ้ าทะเล อยา่งเช่นกหุลาบพนัปี 
โดมปรับอากาศเรือนกระจก 

สัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิงคโปร์ในมุมสูง
แบบ 360 องศา กบั สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงชา้สวรรคย์กัษส์ถานท่ี
อยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า ซ่ึงสูงจากพ้ืนดินถึง 165 เมตร หรือ
เทียบเท่ากบัตึก 42 ชั้น มีทั้งหมด 28 แคปซูล อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความประทบัใจ 

 

 

มาริน่าเบย์แซนด์ส เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของความเจริญกา้วหนา้
ทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบนัเทิงมากมายมี
รีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ 3 อาคาร หา้งสินคา้แบรนด์เนมระดบัไฮเอน 
จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตึกท่ีเป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมาย
ประเทศสิงโปร์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอร์ตและมีอาย ุ
21 ปีข้ึนไปแต่งกายสุภาพ 

ค า่ บริการอาหารค า่ 

พกัที ่Furama City Ventre หรือเทยีบเท่า 

  



 
 
 
 
 

Day2 วดัเจ้าแม่กวนอมิ  – น า้พุแห่งความมั่งคั่ง – ย่าน
ไชน่าทาวน์ - วดัพระเขีย้วแก้ว – เกาะเซนโตซา 
(อสิระท่องเที่ยว แนะน า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
,S.E.A. Aquarium*ไม่รวมตั๋ว*) IMM เอาร์ท
เลต็ – ย่านคลาร์กคีย์ - ชมโชว์แสงสีเสียง ริมอ่าว
มารีน่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัเจ้าแม่กวนอมิ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัต่อชาวจีน และมีช่ือเสียง
เป็นอยา่งมาก โดยจะมีผูค้นแวะเวยีนมาสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็น
จ านวนมากตลอดทั้งวนั  เพราะมีความเช่ือวา่ใครท่ีมาขอพรกบัเจา้
แม่กวนอิมในวดัแห่งน้ีแลว้จะไดส้มความปรารถนา  

น า้พุแห่งความมัง่คัง่ ไดรั้บการจดบนัทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กวา่
เป็นน ้ าพท่ีุใหญ่ท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1998 สูง 13.8 เมตร น ้ าพุ
ตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งหมู่ตึกซนัเทคทั้งหา้ท่ีเช่ือวา่มีฮวงจุย้ท่ีดี
ท่ีสุด แวะมารับพลงัน ้ าแห่งความร ่ ารวย ตวัน ้ าพสุร้างเป็นรูปวง
แหวนทองแดงมีขาเป็นฐานส่ีขา้ง 

 

 

ย่านไซน่าทาวน์ ยา่นท่องเท่ียวช่ือดงัข้ึนช่ือในเร่ืองแหล่งอาหารการ
กินหลากหลายรูปแบบ แหล่งซ้ือของฝาก เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่
สไตล์โคโลเนียลท่ีไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดี ประดบัโคมสีแดงตาม
ทอ้งถนน ใหบ้รรยากาศสไตลจี์นอยา่งแทจ้ริง... วดัพระเขีย้วแก้ว 
เป็นวดัขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมยัราชวงศ์
ถงั เป็นท่ีประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเป็นพระทนต์
ของพระพทุธเจา้บรรจุอยูใ่นสถูปทองค า ผูค้นนิยมมาวดัน้ีเพ่ือแกปี้
ชง เสริมดวง ขอพรจากเทพเจา้ท่ีคุม้ครองปีเกิด 

เกาะเซ็นโตซ่า เกาะแห่งความบนัเทิงและความสนุกสนาน จาก
พ้ืนท่ีบนเกาะประกอบไปดว้ยสวนสนุกช่ือดงัอยา่งยนิูเวอร์แซล 
สตูดิโอ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑ์
หุ่นข้ีผึ้ง สวนน ้ า ชายหาด เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรี
สอร์ทชั้นน ามากมาย 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  

S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 
โลก มีสตัวท์ะเลมากกวา่ 800 สายพนัธ์ุ จ านวนมากกวา่ 100,000 
ตวั เช่นปลาฉลามหวัคอ้น ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และ
ท่ีน่ีจะพาท่านด าด่ิงสู่การผจญภยัในโลกใตท้ะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก 

IMM Outlet Mall เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมร้าน outlet แบ
รนดด์งัต่างๆ ไวม้ากท่ีสุดในสิงคโปร์ 

ย่านคลาร์กคย์ี เป็นยา่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อม
ดว้ยสถานบนัเทิงยามค ่าคืน ชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น ้ าสิงคโปร์ดว้ย
เรือแบบคลาสสิคโบราณ ไฮไลทคื์อการท่ีเรือล่องผา่นแลนมาร์ค
ส าคญัอยา่ง เมอร์ไลออ้น อาคารรูปเรือ สะพานสีรุ้ง ชม โชว์แสงสี
เสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบยแ์ซนดส์ เป็นการแสดง
น ้ าพ ุ ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักาล 

ค า่ บริการอาหารค า่เมนู “ข้าวมนัไก่ไหหล า” Boon Tong kee 
อาหารขึน้ช่ือของประเทคสิงคโปร์ให้ท่านได้ลิม้ลอง... 

พกัที ่Furama City Ventre หรือเทยีบเท่า 

 

 

  



 
 
 
 
 

Day 3 เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด 
- Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมอร์ไลออน เคร่ืองหมายประจ าชาติของประเทคสิงคโปร์ เป็นส่ิง
ท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และเป็นแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมาก
ท่ีสุดของประเทศ ถูกออกแบบข้ึนปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี 
Duty Free 

ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ประเทศสิงคโปร์ สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน
ในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี... 

jewel changi เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิก
สัญชาติอิสราเอล - อเมริกัน เป็นอาคารท่ีมีไลฟ์สไตล์แบบ
หา้งสรรพสินคา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอลงัการมาก ๆ ดว้ยความสูง 
10 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตารางเมตร มีน ้ าตกในอาคารท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีตน้ไมม้ากกว่า 100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ชอ้ปป้ิงแบรนด์ดัง
มากกว่า 300 ร้าน โรงแรม   โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี 
เคาน์เตอร์เช็คอิน  ล่วงหน้า รวมถึงทางเช่ือมต่อทุกเทอมินอล 
นบัวา่เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร… 

15.25น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

16.55น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ
พร้อมความประทบัใจ 
  



 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม  65 
(วนัแรงงาน) 20,777.- 18,777.- 4,777.- 

1 – 3 พฤษภาคม  65 
(วนัแรงงาน,วนัฉัตรมงคล) 20,777.- 18,777.- 4,777.- 

6 – 8 พฤษภาคม 65 17,777.- 15,777.- 4,777.- 
14 – 16 พฤษภาคม 65 

(วนัวสิาขบูชา) 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

20 - 22 พฤษภาคม 65 17,777.- 15,777.- 4,777.- 
27 - 29 พฤษภาคม 65 16,777.- 14,777.- 4,777.- 

3 – 5 มิถุนายน 65 
( วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ) 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

10 - 12มิถุนายน 65 17,777.- 15,777.- 4,777.- 
17 – 19 มิถุนายน 65 17,777.- 15,777.- 4,777.- 
24 – 26 มิถุนายน 65 17,777.- 15,777.- 4,777.- 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


