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พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เกาะเซ็นโตซ่า สวนนกจู่ล่ง - ชมสถาปัตยกรรมแปลกใหม่ล่าสุด 

Marina Bay Sands ทานอาหารริมหาด Palawan ช้อปป้ิงจุใจ ย่านถนนออชาร์ด 
 

 

 

 

 

 

 

วันแรก:         กรุงเทพฯ - ซิตี้ทัวร์ – Marina bay sands - ล่องเรือ                              (__/L /D)  

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

เคาน์เตอร์สายการบิน Tiger Air เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอํานวย 

ความสะดวกแก่ท่าน 

08.20 น.  เดินทาง โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่TR 2103(น้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 15กิโลกรัม)  

( บางรอบอาจเป็นสาย การบินเจ็ทสตาร์หรือ แอร์ เอเชีย) 

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร( 1) หลังจากนั้นนําท่านผ่านชมเมือง เริ่มจาก 

สนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง 

จากนั้น นําท่านชม  ถนนอลิซาเบธวอล์ค  ซ่ึง เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ท่านสามารถ 

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต 

ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ Merlion นี้ ถูกผสมผสาน

ระหว่าง ความจริงและตํานานซึ่งมีหัวเป็นสิงโต และลําตัวเป็นปลา กําลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็น
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สัญลักษณ์ของตํานานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตํานาน เล่าขานของชาว

มาเลย์ ส่วนลําตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงใน

อดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพลาเนด  ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน

ใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทาง

สถาปัตยกรรมอย่างย่ิง หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านBugis นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่

มีความศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน ชม

สถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง

สินค้าที่ร้าน PECIOUS MOMENT ร้านที่สมาคมพ่อค้าสิงคโปร์มอบตรารับรองคุณภาพของสินค้า 

จากนั้นนําท่านชมวัดจีนแห่งใหม่ย่านไชน่าทาวน์ (Buddha Tooth Relic Temple) ซ่ึง

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า 

16.00 น.  จากนั้นนําท่านสู่ @ Marina Bay Sands @ Bayfront Avenue, Singapore ที่นี่ถูกสร้างให้เป็น

แหล่งบันเทิงแบบครบวงจร เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีคาสิโนอยู่ในตัว ซ่ึงถือ

เป็นคาสิโนรีสอร์ทแห่งแรกของสิงคโปร์ นอกจากนี้ก็ยังมีโรงละคร ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์

เนม ภัตตาคารรวมทั้งภัตตาคารลอยน้ําอีก 20 แห่ง ( ** ปัจจุบันยังเปิดให้บริการได้ยังไม่ครบทุก

ส่วน ** ) Sands Sky Park ( ไม่รวมค่าขึ้น 20 S$ ) ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงแค่ชั่วอึดใจเราก็ได้ขึ้นมา

ยืนอยู่ที่ความสูง 200 ม. เหนือพื้นดินโดยสวนลอยฟ้ารูปเรือแห่งนี้ตั้งลอยอยู่บนอาคารของโรงแรม

ทั้ง 3 อาคาร มีเนื้อที่ 12,400 ตร.ม. หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอล 3 สนาม มีขนาดยาวกว่าหอไอ

เฟลในแนวนอน และใหญ่กว่าเครื่องบิน Airbus A380 ถึง 4 เท่าครึ่ง สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,900 

คน และชมวิวอ่าวมาริน่าได้รอบ 360 องศา (OMG ~Amazing Singapore ) 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (2) หลังจากนั้น สนุกสนานไปกับโปรแกรม ทัวร์

สิงคโปร์ ยามค่ําคืนที่โรแมนนําท่านสู่ท่าเรือ Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ําคืนยอดนิยม 

ของชาวสิงคโปร์ เพื่อนําท่านล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพยามค่ําคืนของแม่น้ําสิงคโปร์ และ
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ําใจกลางสิงคโปร์ ผ่าน Esplanade (ตึกหนามทุเรียน ) ซึ่ง

เป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ออกสู่ปากอ่าวมาริน่า เพื่อชม Merlion สัญลักษณ์ของ

ประเทศ สิงคโปร์ ที่ Merlion Park จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก   ณ Royal @ Queen Hotel / 

Golden Landmark/ Grand Chancellor หรือระดับใกล้เคียงกัน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( 3) หลังจากนั้น นําท่านเดินทาง สู่ 

สวนนก JURONG BIRD PARK ที่มีพ้ืนที่กว่า 20 เอเคอร์ เป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และมีนกมากกว่า 5,000 ชนิด นําท่านนั่ง รถพานอเรล ชมทิวทัศน์รอบสวนนก 

ตื่นตากับ Penguin Parade ที่นกเพนกวินมากมายอาศัยอยู่ และเล่นสนุกสนานในส่ิงแวดล้อมที่ 

เหมือนกับขั้วโลกใต้ อีกทั้ง Southeast Asia Bird Aviary ชมฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ฝูงนกพีรีแกน 

นับร้อย เพลิดเพลินกับการแสดงของ เหยี่ยวและนกอินทรีย์ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ชมชีวิต

ความเป็นอยู่ของนกกลางคืน ซึ่งแฝงกายอยู่ในความมืด ปิดท้ายด้วยการชม JBP All Star Bird 

Show ชมการแข่งขันกีฬาของนกมาคอร์ การเลียนเสียงมนุษย์ การแสดงการบินฝาดโผนอัน

ตื่นเต้น หรือการเต้นรําของนกซ่ึงจะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับท่าน มิรู้ลืม 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า 

นั่ง Cable Car ข้ามสู่เกาะเซ็นโตซ่า ระหว่างทางผ่านทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงาม ถึงเกาะ

เซ็นโตซ่า ชมสุดยอดภาพยนตร์ 4 มิติ แห่งแรกและแห่งเดียวได้ที่นี่ ลุ้นระทึกตลอด 15 นาทีที่ชม 

ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซ่ึงปั้น แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม จากนั้นนําท่าน

ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยชมวิวเมอร์ไลอ้อน ซึ่งมีความสูงถึง 37 เมตร (ไม่รวมค่าเข้าชมและข้ึนชมวิว

ด้านบน ประมาณ 10 S$) 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่่า  ณ ภัตตาคาร ริมชายหาด ( 5) หลังอาหารนําท่านนั่ง รถไฟฟ้า Express 

Train เพื่อเดินทางสู่ลานแสดงน้ําพุดนตร ีชมการแสดงน้ําพุดนตรีรูปแบบใหม่ซ่ึงมีฉากการแสดงใน

วันที่สอง:      สวนนกจูล่ง - เกาะเซ็นโตซ่า                                                              (B/L/D) 
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ทะเล และชายหาด Palawanที่จะสะกดคุณด้วยการแสดงม่านน้ําระดับโลก ตระการตาด้วยแสง สี 

เสียง เอฟเฟค เลเซอร์ พลุ และเรื่องราวการผจญภัยของปลาน้อย Oscar และผองเพื่อน (ทางเซ็น

โตซ่าจะงดการแสดงกรณีที่ฝนตก) หลังจากนั้นนําท่านเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังรับประทานอาหารเช้า น่าท่าน

เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้า ชั้นนําย่านลิตเติ้ลอินเดีย มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, 

เสื้อผ้า,กระเป๋า,รองเท้า เป็นต้น จากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้งเองตามอัธยาศัยบนถนนออร์ชาร์ด 

ซ่ึงในอดีตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาถนนออชาร์ดและได้พระราชทานทรัพย์ส่วน

พระองค์ ซื้อที่ดิน 11 ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยเมื่อปี พ.ศ. 2441 โดยมี เซอร์ 

จอนห์ แอนเดอสัน กงศุลใหญ่เป็นผู้ดูแลให้ท่านเลือกซ้ือสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสินค้า

อิเลคทรอนิคส,์เสื้อผ้าเครื่องหนัง,สินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด อย่างเต็มอิ่ม (ไม่มีบริการอาหาร

กลางวันและเย็นเพ่ือความสะดวกใน การช้อปปิ้ง ) 

15.00 น.  นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

18.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบิน TR 2108 

19.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ 

**********************สิ้นสุดรายการน่าเที่ยว********************* 

อัตราค่าบริการ 

  กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน 

  ราคาโปรดโทรสอบถาม ที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 

 

 

วันที่สาม:        สิงคโปร์ - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ                                                          (B/__/__) 
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อัตรานี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินไทเกอร์ แอร์เวย์ / เจ็ท สตาร์ (รวมภาษีสนามบินทั้ง 2 แห่ง)  

  ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยว 

  ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ 

  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000/500,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกันที่บริษัท  

  ได้ทําไว ้

  ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

อัตรานี้ไม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

ฯลฯ 

  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 300 บาท / ผู้เดินทาง 1 ท่าน) 

  ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกํานัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ 

 อาหารเครื่องด่ืมที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง , โทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์ 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ) 

 


