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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางงี – ประเทศสงิคโปร์ – การ์เดน้ส ์

บาย เดอะ เบย ์– น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง – ถ่ายรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์– 

มารน่ีา เบย ์แซนดส์ – โชวน์ ้าพ ุSPECTRA LIGHT & WATER SHOW 

   
IBIS STYLE ALBERT  

หรอืเทยีบเทา่  

2 
อสิระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย (หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าในการท่องเทีย่ว

แกท่า่น) 
   

IBIS STYLE ALBERT  

หรอืเทยีบเทา่  

3 

อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – ไชน่าทาวน์ – วัดแห่งความรักเยีย่

ไห่ชงิ – วัดพระเขีย้วแกว้ – ถนน ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ – สนามบนิชางง ี– 

น ้าพจุเีวล – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
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BKK  SIN SIN  BKK 

  

SQ705 12.15 15.40 SQ714 17.30 19.00 

 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟิรม์จากเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

* อายไุมเ่กนิ 9 ปี * 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2566 15,990 14,990 4,500 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2566 16,990 15,990 4,500 

06 – 08 เมษายน 2566 16,990 15,990 4,500 

07 – 09 เมษายน 2566 16,990 15,990 4,500 

13 – 15 เมษายน 2566 19,990 18,990 4,500 

15 – 17 เมษายน 2566 (BUS A) 19,990 18,990 4,500 

15 – 17 เมษายน 2566 (BUS B) 19,990 18,990 4,500 

16 – 18 เมษายน 2566 17,990 16,990 4,500 

22 – 24 เมษายน 2566 16,990 15,990 4,500 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 (BUS A) 17,990 16,990 4,500 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 (BUS B) 17,990 16,990 4,500 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 16,990 15,990 4,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 4,500 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 4,500 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 15,990 14,990 4,500 

02 – 04 มถินุายน 2566 16,990 15,990 4,500 

03 – 05 มถินุายน 2566 17,990 16,990 4,500 

16 – 18 มถินุายน 2566 15,990 14,990 4,500 

17 – 19 มถินุายน 2566 15,990 14,990 4,500 

30 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2566 15,990 14,990 4,500 

อตัราคา่บรกิาร 

           เทีย่วบนิที ่      เวลาออก   เวลาถงึ            เทีย่วบนิที ่      เวลาออก   เวลาถงึ 

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
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** ทีพ่กัไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่นตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 6,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน หรอืราคา

ทัวรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และ หรอือบุตัเิหตเุป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 

Day 1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร ์– การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– น า้พุ

แหง่ความม ัง่ค ัง่ – ถา่ยรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์– มารนีา่ เบย ์แซนดส์ – โชวน์ า้พุ SPECTRA 

LIGHT & WATER SHOW 

 

09.00 พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ SINGAPORE 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้ก่

ทา่น 

12.15 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ707 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.40 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากนัน้

น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH)  
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เชือ่ว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ด ตัง้อยูท่ีซ่นัเทค ซติี ้กลุ่มอาคารทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้ ทัง้หมด 5 

อาคาร เปรยีบเสมอืนนิว้ทัง้ 5  และ กลางผา่มอืมนี ้าพ ุซึง่น ้านีก้็เปรยีบเสมอืนเงนิทีอ่ยูใ่นก ามอื และไดรั้บ

การบนัทกึ จาก Guinness Book of Records ใหเ้ป็น น ้าพุ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ปี 1998 มคีวามสงู 13.8 

เมตร   

 

วธิกีารขอพร 

ใหน้ ามือขวาสัมผัสสายน ้ าและอธิษฐาน 1 ขอ้ 

จากนัน้เดนิวนตามเข็มนาฬกิา 3 

รอบ มีความเชื่อว่าค าอธฐิานจะ

เป็นผลส าเร็จ โดยปกตจิะเปิดให ้

เขา้ชมวันละ 3 เวลาดังนี้ 10.00-

12.00 และ 14.00-16.00 และ 

18.00-19.30 น. 

*น ้าพอุาจมกีารงดเขา้ชมกระทันหันโดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY)  

สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 1 ลา้นตารางเมตรของอา่วมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใช ้

งบประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1,035 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีาร

ออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเดน่สวยงาม 
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กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมคา่เขา้ 20 

SGD/ทา่น 

ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า และ

ตน้ไมน้านาชนิด ภายใตพ้ื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถงึ 58 

เมตร โดมแห่งนี้ไม่มเีสาเพือ่ค ้ายันแมแ้ต่ตน้เดยีว ถอืเป็นอกี

หนึง่ตัวอยา่งโครงสรา้งทางวศิวกรรมทีน่่าทึง่ สว่นหลังคาของ

โดมประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ช ิน้ โดมแหง่นี้มกีารควบคุม

ความชืน้และอุณหภูมไิวท้ี ่23-25 องศาเซลเซยีส คงสภาพ

ของป่าฝนเขตรอ้นชืน้ไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ดังนัน้ทุกคนทีม่าเยอืน

จะไดส้มัผัสถงึบรรยากาศเหมอืนกบัอยูท่า่มกลางหบุเขาในป่า

ฝน 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมคา่เขา้ 20 

SGD/ทา่น 

โดมเรอืนกระจกทีจ่ัดแสดงไมด้อกสวยงามจากทั่วทุกมมุโลก 

โดยมกีารควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูร่ะหว่าง 23-25 องศา ภายใน

โดมแบง่เป็น 9 โซน ไดแ้ก ่สวนออสเตรเลยี สวนแอฟรกิาใต ้

สวนอเมรกิาใต ้สวนแคลฟิอรเ์นีย สวนเมดเิตอรเ์รเนียน สวน

มะกอก จุดทีเ่ป็นไฮไลทค์อืสวนดอกไมต้รงกลางโดมทีม่ทีัง้

สวนฝร่ังเศส สวนทวิลปิ สวนเปอรเ์ซยีน และสวนญีปุ่่ นทีจ่ะมี

การหมนุเวยีนไมด้อกไปตามฤดกูาลและตามธมีพเิศษของแต่

ละเทศกาลนัน้ๆ 
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ฟลอรลั แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไมร่วมคา่เขา้ 

20 SGD/ทา่น 

เป็นสวนดอกไมท้ีผ่่านการตกแต่ง มพีืน้ที ่1,500 ตารางเมตร 

เป็นสว่นจัดแสดงทีเ่ปิดใหมล่า่สดุ เป็นสวนจัดแสดงดอกไมท้ี่

มลีักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไมท้ีง่ดงามน่า 

งานศลิปะจากดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนท่านอยูใ่นดนิแดน

แหง่เทพนยิาย 

** หากลกูคา้ซือ้เป็นแพ็กเกจ โดยเขา้ชมมากกว่า 1 โดม จะ

มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึ่งราคาอาจแต่ต่างกัน กรุณา

สอบถามกบัมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์** 

  

น าทา่น ถา่ยรปุสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE)  

เป็นสะพานที่มรีูปทรงทันสมัยและสวยงามทีสุ่ดสะพานหนึง่ของประเทศสงิคโปร์อยู่ที่อ่าวมารน่ิาเป็น

สะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนทีอ่ ืน่ๆแลว้ยังมคีวามน่าสนใจตัง้แต่คอนเซ็บของ

การออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หล็กทีม่ลีักษณะเป็นท่อ 2 อันทีจ่ะหมนุพันกันไปเรือ่ยๆตามความยาวของ

สะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรปูแบบของดเีอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยงัชว่ยเรือ่งการออกแบบ

โครงสรา้งสะพานดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทัง้หมด 280 เมตร ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟสวยงามอยา่ง

มาก  

  

น าทา่นเดนิตอ่ไปยงั มารนีา่ เบย ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS)  

อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ส าคัญบรเิวณอา่วมารน่ีาดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ 

จดุชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์โดยถอืเป็นอาคารทีม่มีลูคา่ในการกอ่สรา้งสงูทีส่ดุในโลก 

ดว้ยงบประมาณ 8 พันลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืเกอืบสองแสนลา้นบาท รวมถงึสว่นของ แซนดส์กาย

พารค์ ทีเ่ป็นสระว่ายน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด์ ถอืเป็นสระว่ายน ้ากลางแจง้ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ  

 ** พีเรียดช่วงปีใหม่ในบางสถานที่รถบัสอาจจะไม่สามารถเขา้ถงึสถานที่ท่องเที่ยวไดนั้กท่องเที่ยว

อาจจะตอ้งเดนิเทา้ หรอืใชบ้รกิารของรถสาธารณะ ** 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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กจิกรรมทีน่า่สนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สงิคโปรม์กัไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะทีน่ี่

เต็มไปดว้ยสนิคา้และของล ้าค่าในระดับสากลทีส่รา้งความพอใจ

ใหบ้รรดานักชอ้ป ทีไ่ดเ้ห็นแบรนดเ์สือ้ผา้ชัน้น า อยา่งเชน่ Fendi 

และ Prada ในหา้งสรรพสนิคา้สุดหรูที่เป็นสัญลักษณ์ของ

สิงคโปร์ อย่าพลาดที่จะแวะไปที่รา้นสาขาใหญ่ของ Louis 

Vuitton ในสงิคโปร์ ซ ึง่ตัง้อยู่ในซุม้กระจกลอยน ้า ภายใน

ออกแบบตกแตง่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนคณุก าลังอยูบ่นเรอืยอชตส์ดุ

หร ูนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารมากมาย 

 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมค่าเขา้ประมาณ 5 SGD/

ทา่น 

เป็นนทิรรศการทีเ่กีย่วกบัแสง ส ีทีจั่ดแสดงอยูช่ัน้ลา่งสดุของหา้ง 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างทีท่่าน

ก าลังชอ้ปป้ิงอยู ่เมือ่ทา่นมองลงไปเห็นกบัแสงไฟสวยงาม มโีคม

ไฟทีห่อยลงมาพรอ้มกบัแสงไฟทีเ่ปลีย่นสสีนัไปเรือ่ยๆ 
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น าท่านชม SPECTRA LIGHT & WATER SHOW ซึง่เป็น

โชว์สุดอลังการที่น่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักท่องเทีย่วไดม้าเยอืน

สงิคโปร ์เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ตะวันออกเฉียงใต ้ณ มปากอา่วมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA 

BAY SAND  

(การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีฝนตก หรือมกีจิ

กรมของทางหา้ง) 

 

Day2  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระอาหาร

เทีย่งและค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

** กรณีลกูคา้ตอ้งการเดนิทางไปเกาะ เซ็นโตซา่ หวัหนา้ทวัรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ 

นกัทอ่งเทีย่วช าระคา่เดนิทางเอง วนัฟรเีดยไ์มแ่จกน า้ ** 

 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO)  

เป็นสวนสนุกระดับโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษัิทเอ็นบซียีูนเิวอรแ์ซล และยูนเิวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึง่ในหก

สตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ภายในสวนสนุกนัน้ไดม้กีารน าภาพยนตร์

ชือ่ดังมากมายของสตูดโิอมาดัดแปลงเป็นธมีต่างๆ ตามเนื้อเรือ่งเพือ่มอบความสนุกและความบันเทงิ

ใหก้บัผูเ้ขา้ชม ปัจจบุนัสวนสนุกของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ มทีัง้หมด 4 แห่งทั่วโลก คอืทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นีย

และรัฐฟลอรดิา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น และทีป่ระเทศสงิคโปร ์โดยตัง้อยู่

บนเกาะเซนโตซา่ เกาะแห่งความบันเทงิทีม่ชี ือ่เสยีงในบรเิวณตอนใตข้องประเทศ ไมร่วมบัตรเขา้สวน

สนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  ** สวนสนุกอาจงดใหบ้รกิารในวันจันทร ์และวันอังคาร โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีนั้กทอ่งเทีย่วกรณุาตรวจสอบอกีครัง้กอ่นการจองทัวร ์** 
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พพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ า้ ซ ีอควาเรยีม (S.E.A AQUARIUM)  

มสีัตวท์ะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ ์อควาเรยีมแห่งนี้ ใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ศูนยร์วม 

ปลากระเบนแมนตา้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายใน

พพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ ้า แบง่ออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึง่แต่ละโซน ก็มคีวามน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์

โซน 1 ฮอลลวีูด๊ Hollywood 

 เปน็โซนแรกที่ตอ้งเดนิผา่นทีเ่มือ่เขา้ไปใน ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 สองขา้งทางนัน้จะมทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, ของฝาก 

โซน 2 นวิยอรค์ New York  

เมือ่เดนิเขา้มาทีโ่ซนนีจ้ะรูส้กึเหมอืนวา่เราก าลงัเดนิอยูท่ีน่วิยอรค์  
ใหอ้ารมณข์องความเปน็เมอืงใหญร่า้นคา้ตา่งๆประดับดว้ยปา้ยไฟ 

 

โซน 3 เมอืงแหง่อนาคต Sci-Fi Cit   

ธมีในโซนนีจ้ะดลู้ าสมยั เปน็เมอืงแหง่อนาคต รวมถงึเครือ่งเลน่ตา่งๆ 

กจ็ะเปน็แบบผจญภยัหรอืเปน็เครือ่งเล่นหวาดเสยีว 

โซน 4 เมอืงอยีปิตโ์บราณ  

Ancient Egypt เหมอืนไดร้ว่มผจญภยัคน้หาสมบตัใินดนิแดนอยีปิตโ์บราณ 

ซึง่จะไดพ้บกบัสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่งเลน่ที่ตอ้งลองกค็อื Revenge 

of the Mummy รถไฟเหาะทีจ่ะพาเราทอ่งเขา้ไปในดนิแดนนกัรบ 

โซน 5 โลกทีห่ายสาบสญู The Lost World  

เปน็โซนแหง่การผจญัภยัไปในยคุไดโนเสาร์ จลูาสสคิปารค์  

Jurassic Park และวอเตอรเ์วลิด ์WaterWorld 

โซน 6 ดนิแดนแห่งเชรค็ Far Far Away  

ดินแดนที่จะไดพ้บกบัเหลา่ตวัการ์ตนูในภาพยนตแ์อนนเิมชั่นเรือ่ง

เชรค็  

โดยมเีจา้ยักษเ์ขียวเชรค็, เจา้หญงิฟโิอนา่ และเจา้ลาดองกีเ้พื่อนซี้ 

  

โซน 7 มาดากสัการ ์Madagascar  

จะไดพ้บกบัเหลา่ตวัการต์นูสตัวป์า่นอ้ยใหญแ่หง่มาดากสัการ์  

การต์นูยอดฮิตทีข่องใครหลายๆคน Join Alex, Marty, Melman 

และ Gloria 
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ส าคัญอยูบ่รเิวณ อโุมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จดุนีเ้ราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวยีนอยูจุ่ด

นี ้ตืน่ตาตืน่ใจเสมอืนกบัการผจญภยัใตท้อ้งมหาสมทุร ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 41 SGD/ทา่น  

 

แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลกิซ ์(SKYHELIX)  

เครือ่งเลน่กลางแจง้แบบพาโนรามา่ทีส่งูทีส่ดุในสงิคโปร ์กระเชา้ลอยฟ้ากลางแจง้ทีห่มนุเบา ๆ ขณะลอย

ขึน้สูค่วามสงู 79 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการชมววิจาก

ความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกบัทศันยีภาพ 360 องศา ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 18 SGD/ทา่น 

 

ทีพ่ัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – วดัแหง่ความรกัเยีย่ไหช่งิ – วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ป

ป้ิงออรช์ารด์ – สนามบนิชางง ี– น า้พุจเีวล – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL)  

ตัง้อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมอืง มคีวามร่มรืน่มากๆ จากทีนั่กท่องเทีย่วฮติมาถ่ายรูปสวย ๆ กับ

อุโมงคแ์ห่งนี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมาย ๆ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีทุ่กคนอยากไป

เยอืน  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK)  

คอืสัตว์สมมตทิี่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสงิคโปร ์มรีูปร่างเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และอยู่บนยอด

คลืน่ โดยปัจจุบันมรีูปปั้นเมอรไ์ลออ้นทัง้หมด 5 ตัวในประเทศสงิคโปร ์เมอรไ์ลออ้นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ 

ตัง้อยู่ทีเ่กาะเซนโตซา่ แต่เมอรไ์ลออ้นทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีสุ่ด และถอืเป็นแลนดม์ารค์หลักของประเทศ

สงิคโปร ์ก็คอืเมอรไ์ลออนสขีาวทีต่ัง้อยู ่บรเิวณรมิอ่าวมารน่ีาเบย ์ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร ์บรูนเนอร ์

ผูดู้แลพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าแวนคลฟีในปี พ.ศ. 2507 จากนัน้ในปี พ.ศ. 2509 เมอรไ์ลออ้นไดถู้กใชเ้ป็น

สัญลักษณ์และเครื่องหมายการคา้ของคณะกรรมการส่งเสรมิการท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ ซ ึง่ใน

ภายหลังก็ถกูใชเ้รือ่ยมาในวงกวา้งจนกลายเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแหง่ความรกัเยีย่ไหช่งิ (YUEH HAI CHING TEMPLE)  

วัดเยีย่ไหช่งิเป็นวัดลัทธเิตา๋ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ขึน้ชือ่ในเรือ่งการขอพรความรักจนไดรั้บการขนาน

นามวา่ “The Love Temple” วธิกีารไหวข้อพรน าดา้ยสแีดงไปคลอ้งไวท้ีอ่งคเ์ทพเจา้ “Elder of Moon” 

นอกจากนีใ้นวัดยงัมเีทพเจา้อืน่ๆ ใหไ้ดท้ าการอธษิฐานขอพรอกี เชน่ เทพเกีย่วกับการขอบตุร และเทพ

เกีย่วกบัการขอเรือ่งความส าเร็จในดา้นการศกึษา เป็นทีน่่าสงัเกตวุา่ในวัดจะมศีาลเจา้ หมายเหต:ุ ภายใน

วัดหา้มถา่ยรปู หรอืบนัทกึวดีโีอ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)  

สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลาร์สงิคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชรู้ปแบบ

สถาปัตยกรรมและการตกแตง่ภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวังถัง ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลา

จากทเิบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชือ่ดังในประเทศสงิคโปร์ ซ ึง่มกีาร

ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนตข์องพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ัน้บนสุดของวัด 

ไดรั้บการออกแบบและวางแนวคดิโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสของวัด 

ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดส าคัญและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจบุนั ตัง้อยูใ่นยา่นไชน่าทาวน์  

 

น าทา่นชมรา้นของฝากดวิตีฟ้ร ีอาท ิน า้หอม พวงกญุแจ ช็อกโกแลต ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
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จากนัน้ใหท้่านอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ 

(ORCHARD ROAD)  

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลือกชมสนิคา้

ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของ

เล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD 

ROAD ถนนทีทุ่กๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชม

และซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆถนน

ออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก  

 

  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

น าทา่นชม น า้ตกจเีวล (THE RAIN VORTEX)  

เป็นน ้าตกอนิดอร์ทีสู่งที่สุดในโลก สูงถงึ 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรค์ไดอ้ย่างสวยงาม และ

น ้าตกอนิดอรอ์ยา่ง The Rain Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้า

หมนุเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

 

17.30  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่SQ714 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


