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ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน –ไหว้พระเขี้ยวแก้ว -มารีนา เบย์ แซนด์ - 
ชมวิวเมืองสิงคโปร์แบบ 360 องศา บนชิงช้ายักษ์ SINGAPORE 
FLYER - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - SONG OF THE SEA ช้อปป้ิงถนนออร์
ชาร์ด 
 

ก าหนดการเดินทาง  

วันแรก:              กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์

 

14.45 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 

เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ 

16.45 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD3505) 

20.05 น.  เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรถ

โค้ชรอรับคณะ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองสิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ

คาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุ

มาตราของประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มี

ทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์

พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือ

ขนส่งสินค้าปลอดภาษี ท าให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก สิงค์โปร์เป็นประเทศที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่ม่ังคั่งที่สุดประเทศหนึ่ง  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  V HOTEL LAVENDER อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่สอง:  เมอร์ไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-MARINA BAYSANDS-กระเช้ายักษ์ SINGAPORE FLYER     (B/L/D)       
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซ่ึงล้อมรอบด้วย

ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาว่าการเมือง น าท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึง

เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อนอน หรือ 

สิงโตทะเลถูกออกแบบขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายประจ าชาติของสิงคโปร์ รูปปั้น

นี้มีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลา ตั้งอยู่ที่สวนสิงโตทะเล (MERLION PARK) หันหน้าออก

ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาทซ่ึง

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นน าท่านชม OLD 

PARLIAMENT HOUSE ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวม

ของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ 

ELEPHANT STATUE รูปปั้นช้างส าริด เป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย 

ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่

พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ น าท่าน

นมัสการ พระเข้ียวแก้วโดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถังและศิลปะ

แบบบุโรพุทโธซ่ึงจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านชมความงามของ 

MARINA BAY SANDS ศูนย์กลางแห่งสันทนาการ ความบันเทิงและธุรกิจแห่งใหม่ใจ

กลางเอเชียโดยผลงานช้ินเอกด้านการออกแบบนี้เป็นฐานที่ตั้งของอาคารโรงแรมสุดหรู

สามอาคาร สวนลอยฟ้า แซนด์ส สกายพาร์ค (SANDS SKY PARK) อันโอ่อ่าอลังการ 

ร้านบูติกของดีไซเนอร์ชั้นน า ห้องอาหารของเหล่าบรรดานักชิม โรงละครเวทีร่วมสมัย 

อิสระช็อปปิ้งตามอัทธยาศัย (ไม่รวมค่าขึ้น SANDS SKY PARK 20 SGD ต่อท่าน) น า

ท่านเดินทางสู่กระเช้ายักษ์ SINGAPORE FLYER สิงคโปร์ฟลายเออร์เป็นชิงช้าสวรรค์

ยักษ์ตั้งอยู่ที่ อ่าวมาริน่า (MARINA BAY) มีความสูง 165 เมตร (541 ฟุต) ท าให้เป็น

ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นแคปซูลมีทั้งหมด 28 แคปซูล มีลักษณะ 
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คล้ายกับลอนดอนอาย ในกรุงลอนดอน ท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า ในมุม 360 

องศาของเมืองสิงคโปร์และได้สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ ายาว

กว่า 210 เมตร สัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์อ่าวมาริน่า

อันเลื่องช่ือ (รวมค่าขึ้น SINGAPORE FLYER 29 SGD ต่อท่าน) 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุญทองกี ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ได้รับรางวัลกา

รันตีความอร่อยน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ  PARK HOTEL CLARKE QUAY 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม:            สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – น้ าพุดนตรี SONG OF THE SEA                    (B/__/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

สิงคโปร์ อิสระเพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะส าหรับ 

รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคน 

ในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่

มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 (เล่นกี่รอบก็ได)้ฮอลลีวูดพบกับ

แพนเทจฮอลลีวูดเธียเตอร์ แหล่งรวมความบันเทิงสไตล์บรอดเวย์ที่ดีที่สุดนิวยอร์ค พบกับ

ความสนุกสนานแห่งเมืองใหญ่ พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศการสร้างภาพยนตร์และสเป

เชี่ยลเอฟเฟคโชว์บนจอภาพยนต์ที่สร้างโดยสตีเว่น สปิลเบิร์ก ฟาร์ ฟาร์ อเวย ์เมืองแห่ง

ความมีชีวิตชีวาเทพนิยาย ร่วมผจญภัยไปกับเชร็ค ดองกี้ ลาพูดได้ และเจ้าหญิงฟิโอน่า 

มาดากัสการ์ ร่วมล่องเรือผจญภัยสู่ดินแดนป่าทึบไปกับสี่ฮีโร่จากเรื่อง มาดากัสการ์ 

อเล็กซ์ มาร์ตี้ เมลแมนและกลอเรียไซไฟซิตี้แบทเทิลสตาร์ กาแลคติกา คุณจะเลือกอยู่

ข้างมนุษย์หรือไซลอน เข้าร่วมการต่อสู้ข้ามจักรวาลระหว่างฝ่ายธรรมะและอธรรม บน

รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก ที่สร้างจากรายการทีวีสุดฮิตอียิปต์โบราณ 
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พบกับการผจญภัยแบบอียิปต ์เผชิญหน้ากับมัมม่ีที่โกรธแค้นบนรถไฟเหาะเขย่าโสต

ประสาทแห่งแรกของโลก บุกตะลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมด้วยลูกไฟขนาดใหญ่ แมลงปีก

แข็ง และกองทัพนักรบมัมม่ีเดอะลอสท์เวิลด์ผจญภัยไปกับเครื่องเล่น จูราสสิคพาร์ค 

ราปิค แอดเวนเจอร์ พาคุณลอยล่องบนสายน้ าสู่ป่าฝนคอสตาริก้า และการแสดงผาด

โผนท้ามฤตย ูวอเตอร์เวิลด ์การแสดงทางน้ าแบบสมจริงที่จะกระชากอารมณ์ของคุณขอ

แนะน าเครื่องเล่นชนิดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด TRANSFORMERS THE RIDE 3D เครื่อง

เล่นนี้จะเปรียบเสมือนท่านนั่งอยู่ในตัวหุ่นยนต์ แล้วร่วมต่อสู้ไปกับมัน โดยจะมีฉากการ

ต่อสู้ระหว่าง AUTOBOTS และ DECEPTICONS **อาหารกลางวันตามอัธยาศัย** 

(มีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล

และในส่วนของ FESTIVE WALK, NEW YORK TOWN, FOOD COURT CENTER) 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหารน าท่านชม น้ าพุดนตรี 

SONG OF THE SEA เป็นการแสดง น้ าพุดนตรี แสดงโดยใช้น้ าพุประกอบดนตรี แสงสี 

เสียงร้องของนักแสดง และใช้เทคโนโลยีต่างๆ ผสมกันท าให้ออกมาเป็นภาพเรื่องราว

ต่างๆ โดยใช้สายน้ าพุเป็นฉากหลังเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ณ PARK HOTEL CLARKE 

QUAY อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สี่:              อิสระช้อปป้ิงถนนออร์ชารด์ – กรุงเทพฯ                                    (B/__/__) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นน าท่านไปที่ ถนนออร์ชาด ์ซึ่งมี

ห้างสรรพสินค้าชั้นน ามากมาย อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ

อื่น ๆ เพื่อให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งตามอัทธยาศัย 

15.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮ 

17.30 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD3508) 

18.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.... 
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*************************สิ้นสุดรายการน าเที่ยว************************** 

อัตราค่าบริการ 

  กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน 

  ราคาโปรดโทรสอบถาม ที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 

 

หมายเหตุ: หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางอัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

  ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล   

 กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง  

 การเดินทาง, ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง โดยเฉลี่ย คนละ 10 เหรียญ 

  สิงคโปร์ ต่อทั้งทริป 

  ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 15กิโลกรัมต 


