วันที่

โปรแกรมทัวร์
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สิ งคโปร์
ฟลายเออร์ – มาริ น่าเบย์แซนด์ส
วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ าพุแห่งความมัง่ คัง่ - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว – เกาะเซนโตซา
(อิสระท่องเที่ยว แนะนา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,S.E.A. Aquarium*ไม่รวมตัว๋ ) IMM เอาร์ทเล็ต –
ย่านคลาร์กคีย ์ - ชมโชว์แสงสี เสี ยง ริ มอ่าวมารี น่า
เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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3

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
Furama City Ventre
หรื อเทียบเท่า
Furama City Ventre
หรื อเทียบเท่า

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิ งคโปร์
ชางงี - การ์ เด้ นบายเดอะเบย์ - สิ งคโปร์ ฟลายเออร์ –
มาริน่าเบย์ แซนด์ ส
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น … เคาน์เตอร์ …
ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบิน Scoot
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่ อง … กก. สัมภาระ
โหลดใต้เครื่ อง … กก.
ขาไป BKK – SIN TR625 เวลา 10.50น. - 14.15น.
ขากลับ SIN – BKK TR610 เวลา 15.25น. - 16.55น.
10.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์
14.15 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสิงคโปร์ ชางงี (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชม.) หลังผ่านพีธีตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเข้าที่
พัก
สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมีความ
ทันสมัย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของโลก หนึ่งใน
ประเทศที่ฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ย่านช้อปปิ้ งที่
มีสีสนั และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็ นอันดับต้นๆ
ของโลก

การ์ เด้ น บาย เดอะเบย์ ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ่ริมอ่าวมารี น่า มีพรรณไม้นานาชนิดจากทัว่ โลก นาให้ท่านได้
สัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจ สวน Flower Dome ที่ปก
คลุมด้วยไม้เลื้อย พืชอิงอาศัย เฟิ ร์นเมืองร้อน พืชเมืองหนาว พืชที่
อยูบ่ นดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ าทะเล อย่างเช่นกุหลาบพันปี
โดมปรับอากาศเรื อนกระจก

มาริน่าเบย์ แซนด์ ส เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของความเจริ ญก้าวหน้า
ทางสถาปั ตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบันเทิงมากมายมี
รี สอร์ทหรู ขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสิ นค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน
จุดชมวิวสู งเสี ยดฟ้ าบนตึกที่ เป็ นเรื อ คาสิ โนสุ ดหรู ตามกฎหมาย
ประเทศสิ งโปร์ท่านที่จะเข้าคาสิ โนต้องแสดงพาสปอร์ ตและมีอายุ
21 ปี ขึ้นไปแต่งกายสุภาพ

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิ งคโปร์ ในมุมสู ง
แบบ 360 องศา กับ สิ งคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์สถานที่
อยู่บ ริ เ วณริ ม อ่ า วมารี น่ า ซึ่ งสู ง จากพื้ น ดิ น ถึ ง 165 เมตร หรื อ
เทียบเท่ากับตึก 42 ชั้น มีท้ งั หมด 28 แคปซูล อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความประทับใจ

คา่  บริการอาหารคา่
พักที่ Furama City Ventre หรื อเทียบเท่ า

Day2 วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง – ย่าน
ไชน่ าทาวน์ - วัดพระเขีย้ วแก้ ว – เกาะเซนโตซา
(อิสระท่ องเที่ยว แนะนา ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
,S.E.A. Aquarium*ไม่ รวมตั๋ว*) IMM เอาร์ ท
เล็ต – ย่านคลาร์ กคีย์ - ชมโชว์แสงสี เสี ยง ริมอ่าว
มารีน่า
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เป็ นวัดที่มีความสาคัญต่อชาวจีน และมีชื่อเสี ยง
เป็ นอย่างมาก โดยจะมีผคู ้ นแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ น
จานวนมากตลอดทั้งวัน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้า
แม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา
นา้ พุแห่ งความมัง่ คัง่ ได้รับการจดบันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่า
เป็ นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998 สูง 13.8 เมตร น้ าพุ
ตั้งอยูต่ รงกลางระหว่างหมู่ตึกซันเทคทั้งห้าที่เชื่อว่ามีฮวงจุย้ ที่ดี
ที่สุด แวะมารับพลังน้ าแห่งความร่ ารวย ตัวน้ าพุสร้างเป็ นรู ปวง
แหวนทองแดงมีขาเป็ นฐานสี่ ขา้ ง

ย่ านไซน่ าทาวน์ ย่านท่องเที่ยวชื่อดังขึ้นชื่อในเรื่ องแหล่งอาหารการ
กินหลากหลายรู ปแบบ แหล่งซื้อของฝาก เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่
สไตล์ โคโลเนียลที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ประดับโคมสี แดงตาม
ท้องถนน ให้บรรยากาศสไตล์จีนอย่างแท้จริ ง... วัดพระเขีย้ วแก้ ว
เป็ นวัดขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปั ตยกรรมจีนในสมัยราชวงศ์
ถัง เป็ นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็ นพระทนต์
ของพระพุทธเจ้าบรรจุอยูใ่ นสถูปทองคา ผูค้ นนิยมมาวัดนี้เพื่อแก้ปี
ชง เสริ มดวง ขอพรจากเทพเจ้าที่คุม้ ครองปี เกิด
เกาะเซ็นโตซ่ า เกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน จาก
พื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผ้ งึ สวนน้ า ชายหาด เครื่ องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรี
สอร์ทชั้นนามากมาย

พักที่ Furama City Ventre หรื อเทียบเท่ า

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน
S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีสตั ว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ์ จานวนมากกว่า 100,000
ตัว เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครี บเงิน กระเบนราหู โลมา และ
ที่นี่จะพาท่านดาดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดโลก
IMM Outlet Mall เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบ
รนด์ดงั ต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิ งคโปร์
ย่ านคลาร์ กคีย์ เป็ นย่านที่ครึ กครื้ นที่สุดในสิ งคโปร์ เพียบพร้อม
ด้วยสถานบันเทิงยามค่าคืน ชมทัศนียภาพริ มฝั่งแม่น้ าสิ งคโปร์ดว้ ย
เรื อแบบคลาสสิ คโบราณ ไฮไลท์คือการที่เรื อล่องผ่านแลนมาร์ค
สาคัญอย่าง เมอร์ไลอ้อน อาคารรู ปเรื อ สะพานสี รุ้ง ชม โชว์ แสงสี
เสียงริมอ่ าวมารีนา จากยอดตึกมาริ น่าเบย์แซนด์ส เป็ นการแสดง
น้ าพุ ไฟ แสง และเลเซอร์สุดอลังกาล
คา่  บริการอาหารคา่ เมนู “ข้ าวมันไก่ ไหหลา” Boon Tong kee
อาหารขึน้ ชื่ อของประเทคสิงคโปร์ ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลอง...

Day 3 เมอร์ ไลออน - Duty Free - ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด
- Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิ งคโปร์ ชางงี ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมอร์ ไลออน เครื่ องหมายประจาชาติของประเทคสิ งคโปร์ เป็ นสิ่ ง
ที่คนทัว่ โลกรู ้จกั และเป็ นแลนด์มาร์คที่นกั ท่องเที่ยวมาเยือนมาก
ที่สุดของประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี
Duty Free
ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
ประเทศสิ งคโปร์ สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
ในการช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่...
jewel changi เปิ ดใช้ใ นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิ ก
สั ญ ชาติ อิ ส ราเอล - อเมริ กั น เป็ นอาคารที่ มี ไ ลฟ์ สไตล์ แ บบ
ห้างสรรพสิ นค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมาก ๆ ด้วยความสู ง
10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ าตกในอาคารที่สูง
ที่สุดในโลก มีตน้ ไม้มากกว่า 100,000 ต้น พร้อมสิ่ งอานวยความ
สะดวกครบครัน เช่ น ร้านอาหาร และร้ านค้าช้อปปิ้ งแบรนด์ดัง
มากกว่า 300 ร้ าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุ ก และยัง มี
เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น ล่ ว งหน้า รวมถึ ง ทางเชื่ อ มต่ อ ทุ ก เทอมิ น อล
นับว่าเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร…
15.25น. นาท่ านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
16.55น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
พร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันทีเ่ ดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้ าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้ าท่ านใดทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ารทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่ นไฟท์ หรื อ เวลาบิน

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
ไม่ มเี ตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่
(ราคาต่ อท่ าน)

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 65
(วันแรงงาน)
1 – 3 พฤษภาคม 65
(วันแรงงาน,วันฉัตรมงคล)

20,777.-

18,777.-

4,777.-

20,777.-

18,777.-

4,777.-

6 – 8 พฤษภาคม 65

17,777.-

15,777.-

4,777.-

14 – 16 พฤษภาคม 65
(วันวิสาขบูชา)

19,777.-

17,777.-

4,777.-

20 - 22 พฤษภาคม 65
27 - 29 พฤษภาคม 65

17,777.16,777.-

15,777.14,777.-

4,777.4,777.-

3 – 5 มิถุนายน 65
( วันเฉลิมพระชนมพรรษา )

19,777.-

17,777.-

4,777.-

10 - 12มิถุนายน 65

17,777.17,777.17,777.-

15,777.15,777.15,777.-

4,777.4,777.4,777.-

กาหนดการเดินทาง

17 – 19 มิถุนายน 65
24 – 26 มิถุนายน 65

อัตราค่าบริการ

