
 
  
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร – น้ำพุแหงความมั่งคั่ง – การ

เดนส บาย เดอะ เบย – เมอรไลออน พารค – ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ – มารีนา เบย 

แซนดส – ถายรูปยาน คลากคีย 

   
IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเทา  

2 อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหนาทัวรใหคำแนะนำในการทองเที่ยวแกทาน)    
IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเทา  

3 อุโมงคตนไม – วัดพระเข้ียวแกว – สนามบินชางง ี– น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูม ิ     

** รายการขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ** 



 
 

 
 

BKK  SIN SIN  BKK 

  
TR609 09.30 1255 TR616 17.30 19.00 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 

ไม่มีเตียงพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 

*อายุไมเกิน 9 ป* 

ราคา 

ห้องพกัเดียว 

01 – 03 เมษายน 2566 15,990 14,990 4,500 

07 – 09 เมษายน 2566 15,990 14,990 4,500 

12 – 14 เมษายน 2566 18,990 17,990 4,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 4,500 

09 – 11 มิถุนายน 2566 14,990 13,990 4,500 

21 – 23 กรกฎาคม 2566 14,990 13,990 4,500 

25 – 27 สิงหาคม 2566 14,990 13,990 4,500 

02 – 04 กันยายน 2566 14,990 13,990 4,500 

09 – 11 กันยายน 2566 14,990 13,990 4,500 

16 – 18 กันยายน 2566 14,990 13,990 4,500 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 14,990 13,990 4,500 

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

14 – 16 ตลุาคม 2566 16,990 15,990 4,500 

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

** ที่พักไมมีหองสำหรับ 3 ทาน กรณีลูกคาเดินทาง 3 ทานตองชำระคาพักเดี่ยวเพิ่ม ** 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

*ไมรวมคาทิปมัคคุเทศก คนขับรถ และหัวหนาทัวร 1,500 บาท/ทาน * 

 

  

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน SCOOT (TR) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทเีหลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาทวัร์โปรโมชนั ตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทกีําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทตี้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททีุกครงัก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทเีป็นเพยีงการ

แนะนําเท่านัน 

4. ระหว่างท่องเทยีวหากนักท่องเทยีวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชอืโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดหอ้งพกัเพมิเตมิ (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทภีาครฐัทงัไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชอืโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายส่วนนีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลยีนแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงอืนไขกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ และอุบตัเิหตุเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร – น้ำพุแหงความมั่งคั่ง – การเดนส บาย เดอะ เบย – เมอรไลออน 

พารค – ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ – มารีนา เบย แซนดส – ถายรูปยาน คลากคีย 

06.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน SCOOT (TR) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

09.30 นำทานเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินที่ TR609 

12.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ 

หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 

นำทานเดินทางสู น้ำพุแหงความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เช่ือวาเปนจุดรับพลังฮวงจุยท่ีดีที่สุด ตั้งอยูทีซ่ันเทค ซิตี้ กลุมอาคารที่สรางตาม

หลักฮวงจุย ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วทั้ง 5  และ กลางผามือมีน้ำพุ ซึ่งน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยูในกำมือ และไดรับการบันทึก จาก 

Guinness Book of Records ใหเปน น้ำพุ ที่ใหญท่ีสุดในโลก ป 1998 มีความสูง 13.8 เมตร   

 

 

 

 

วิธีการขอพร  

ใหนำมือขวาสัมผัสสายน้ำและอธิษฐาน 1 ขอ จากนั้นเดินวนตามเข็ม

นาิกา 3 รอบ มีความเชื่อวาคำอธิฐานจะเปนผลสำเร็จ โดยปกติจะ

เปดใหเขาชมวันละ 3 เวลาดังนี้ 10.00-12.00 และ 14.00-16.00 

และ 18.00-19.30 น. 

 

  



 
 

นำทานเดินทางสู การเดนส บาย เดอะ เบย (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญที่ตั้งอยูบนพ้ืนที่กวา 1 ลานตารางเมตรของอาวมา

รีนา เบย ประเทศสิงคโปร ใชงบประมาณในการสรางสูงถึง 1,035 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 24,000 ลานบาท ภายในมีการออกแบบอาคาร

สิ่งปลูกสรางท่ีมีความโดดเดนสวยงามแลวก็ยังเปนสัญญาลักษณของ 

กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 

ภายในประกอบไปดวยน้ำตก ทางเดินลอยฟา ธารน้ำ และตนไมนานาชนิด ภายใต

พื้นที่ขนาดใหญ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแหงนี้ไมมีเสาเพื่อค้ำยันแมแตตนเดียว 

ถือเปนอีกหนึ ่งตัวอยางโครงสรางทางวิศวกรรมที ่น าทึ ่ง สวนหลังคาของโดม

ประกอบดวยแผนแกว 2,577 ชิ้น โดมแหงนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไวท่ี 

23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของปาฝนเขตรอนชื้นไวอยางสมบูรณ ดังนั้นทุกคน

ที่มาเยือนจะไดสัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยูทามกลางหุบเขาในปาฝน 

 

ฟลาวเวอร โดม (FLOWER DOME) ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 

โดมเรือนกระจกที ่จัดแสดงไมดอกสวยงามจากทั ่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม

อุณหภูม ิใหอยู ระหวาง 23-25 องศา ภายในโดมแบงเปน 9 โซน ไดแก สวน

ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต สวนอเมริกาใต สวนแคลิฟอรเนีย สวนเมดิเตอรเรเนียน 

สวนมะกอก จุดที่เปนไฮไลทคือสวนดอกไมตรงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝรั่งเศส สวนทิว

ลิป สวนเปอรเซียน และสวนญี่ปุนที่จะมีการหมุนเวียนไมดอกไปตามฤดูกาลและ

ตามธีมพิเศษของแตละเทศกาลนั้นๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 

เปนสวนดอกไมที่ผานการตกแตง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เปนสวนจัดแสดงที่เปด

ใหมลาสุด เปนสวนจัดแสดงดอกไมที่มีลักษณะเฉพาะ ไมวาจะเปนรูปแกะสลักจากไม

ที่งดงามนา งานศิลปะจากดอกไม ใหความรูสึกเหมือนทานอยูในดินแดนแหงเทพ

นิยาย 

** หากลูกคาซื้อเปนแพ็กเกจ โดยเขาชมมากกวา 1 โดม จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึ่ง

ราคาอาจแตตางกัน กรุณาสอบถามกับมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ** 

จากนั ้นนำทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค (MERLION PARK) คือสัตวสมมติที่เปนสัญลักษณแหง

ประเทศสิงคโปร มีรูปรางเปนสิงโต มีหางเปนปลา และอยูบนยอดคลื่น โดยปจจุบันมีรูปปนเมอรไลออน

ทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร เมอรไลออนที่มีขนาดใหญที่สุด ตั้งอยูที่เกาะเซนโตซา แตเมอรไลออนที่เปน

ที่รูจักมากที่สุด และถือเปนแลนดมารคหลักของประเทศสิงคโปร ก็คือเมอรไลออนสีขาวที่ตั้งอยู บริเวณริมอาว

มารีนาเบย ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร บรูนเนอร ผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ำแวนคลีฟในป พ.ศ. 2507 จากนั้นใน

ป พ.ศ. 2509 เมอรไลออนไดถูกใชเปนสัญลักษณและเครื่องหมายการคาของคณะกรรมการสงเสริมการ

ทองเที่ยวประเทศสิงคโปร ซึ่งในภายหลังก็ถูกใชเรื่อยมาในวงกวางจนกลายเปนสัญลักษณของประเทศ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นำทาน ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ (HELIX BRIDGE) เปน

สะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศ

สิงคโปรอยูที ่อาวมารินาเปนสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและ

แปลกตาไมเหมือนที่อื่นๆแลวยังมีความนาสนใจตั้งแตคอนเซ็บของ

การออกแบบแลว คือมีการใชเหล็กที่มีลักษณะเปนทอ 2 อันที่จะ

หมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจาก

รูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแลวยังชวยเรื่องการ

ออกแบบโครงสรางสะพานดวย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 

เมตร ในเวลากลางคืนจะเปดไฟสวยงามอยางมาก 

 

 
 

   จากนั้นนำทานเดินตอไปยัง มารีนา เบย แซนดส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เปนแลนดมารคสำคัญบริเวณอาวมารีนาดยพื้นที่ดานใน

ประกอบไปดวยโรงแรม หางสรรพสินคา จุดชมวิว พิพิธภัณฑ คาสิโน และโรงภาพยนตร โดยถือเปนอาคารที่มีมูลคาในการกอสรางสูงที่สุดในโลก ดวย

งบประมาณ 8 พันลานดอลลารสิงคโปร หรือเกือบสองแสนลานบาท รวมถึงสวนของ แซนดสกายพารค ที่เปนสระวายน้ำและจุดชมววิบนอาคารมารนีา

เบยแซนด ถือเปนสระวายน้ำกลางแจงที่มีขนาดใหญที่สุด และตั้งอยูสูงท่ีสุดในโลกอีกดวย ไมรวมคาขึ้นตึก  
 ** พีเรียดชวงปใหมในบางสถานทีร่ถบัสอาจจะไมสามารถเขาถึงสถานที่ทองเท่ียวไดนักทองเท่ียวอาจจะตองเดินเทา หรือใชบริการของรถสาธารณะ ** 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

  

กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สิงคโปรมักไดรับการกลาวถึงวาเปนสวรรคของนักชอป เพราะที่นี่เต็มไปดวยสินคาและ

ของล้ำคาในระดับสากลที่สรางความพอใจใหบรรดานักชอป ที่ไดเห็นแบรนดเสื้อผาชั้น

นำ อยางเชน Fendi และ Prada ในหางสรรพสินคาสุดหรูที่เปนสัญลักษณของสิงคโปร 

อยาพลาดที่จะแวะไปที่รานสาขาใหญของ Louis Vuitton ในสิงคโปร ซึ่งตั้งอยูในซุม



 
กระจกลอยน้ำ ภายในออกแบบตกแตงใหความรูสึกเหมือนคุณกำลังอยูบนเรือยอชตสุด

หร ูนอกจากนี้ยังมีรานอาหารมากมาย 

 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมรวมคาเขาประมาณ 5 SGD/ทาน 

เปนนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยูชั้นลางสุดของหาง THE SHOPPES AT 

MARINA BAY SANDS โดยระหวางท่ีทานกำลังชอปปงอยู เมื่อทานมองลงไปเห็นกับแสง

ไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพรอมกับแสงไฟที่เปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ 

  

 

นำทานชม SPECTRA LIGHT & WATER SHOW ซึ่งเปนโชวสุดอลังการท่ีนาตื่นตาตื่น

ใจใหกับนักทองเท่ียวไดมาเยือนสิงคโปร เปนการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ

ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต ณ มปากอาวมารินา ดานหนาของ MARINA BAY SAND  

(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีฝนตก หรือมีกิจกรมของทางหาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Day2 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหนาทัวรใหคำแนะนำในการทองเที่ยวแกทาน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกใน

การทองเท่ียว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ** กรณีลูกคาตองการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซา หัวหนาทัวรจะไปสงโดยรถสาธารณะ นักทองเที่ยวชำระคาเดินทางเอง ** 

 กิจกรรมที่นาสนใจ 

 ยูนิเวอรแซล สตูดโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เปนสวนสนุกระดบัโลกที่สรางข้ึนโดยบริษัทเอ็นบีซยีนูิเวอรแซล และยูนเิวอรแซลพิกเจอร หนึ่งใน

หกสตูดิโอผูผลติภาพยนตรรายใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นไดมีการนำภาพยนตรช่ือดังมากมายของสตดิูโอมาดัดแปลง

เปนธีมตางๆ ตามเนื้อเรื่องเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิงใหกับผูเขาชม ปจจุบันสวนสนุกของยนูิเวอรแซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แหงท่ัวโลก คือ

ที่รัฐแคลิฟอรเนยีและรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน และที่ประเทศสิงคโปร โดยตั้งอยูบนเกาะเซนโตซา เกาะแหง

ความบันเทิงท่ีมีชื่อเสียงในบริเวณตอนใตของประเทศ ไมรวมบตัรเขาสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ทาน  สวนสนุกอาจปดวันจันทร และ

อังคาร นักทองเท่ียวควรเช็ควันที่สวนสนุกเปดอีกครั้งกอนทำการจอง 

 

โซน 1 ฮอลลีว ู ด Hollywood เปน

โซนแรกที่ตองเดินผานที่เม่ือเขาไปใน 

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สองขางทางนั้น

จะมีทั้งรานขายของที่ระลึก, ของฝาก 
 

โซน 5 โลกที่หายสาบสูญ The Lost 

World เปนโซนแหงการผจัญภัยไป

ในย ุคไดโนเสาร   จ ูลาสส ิคปารค 

Jurassic Park และวอเตอร  เว ิ ลด  

WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอรค New York เมื่อเดิน

เขามาที่โซนนี้จะรู สึกเหมือนวาเรา

กำลังเดินอยูที ่นิวยอรค ใหอารมณ

ของความเปนเมืองใหญรานคาตางๆ

ประดับดวยปายไฟ  

โซน 6 ดินแดนแหงเชร ็ค Far Far 

Away ดินแดนที่จะไดพบกับเหลาตัว

การตูนในภาพยนตแอนนิเมชั่นเรื่อง

เชร็ค โดยมีเจายักษเขียวเชร็ค, เจา

หญิงฟโอนา และเจาลาดองกี้เพื่อนซี ้

 

โซน 3 เมืองแหงอนาคต Sci-Fi Cit  

ธีมในโซนนี ้จะดูล้ำสมัย เปนเมือง

แหงอนาคต รวมถึงเคร่ืองเลนตางๆก็

จะเปนแบบผจญภัยหรือเปนเครื่อง

เลนหวาดเสียว  

โซน 7 มาดากัสการ Madagascar 

จะไดพบกับเหลาตัวการตูนสัตวปา

นอยใหญแหงมาดากัสการ การตูน

ยอดฮิตที ่ของใครหลายๆคน Join 

Alex, Marty, Melman และ Gloria 

 

 

 



 
 

 

โซน 4 เมืองอียิปตโบราณ Ancient 

Egypt เหมือนไดรวมผจญภัยคนหา

สมบัติในดินแดนอียิปตโบราณ ซึ่งจะ

ไดพบกับสุสานฟาโรหตองคำสาป 

เครื่องเลนที่ตองลองก็คือ Revenge 

of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพา

เราทองเขาไปในดินแดนนักรบ 

  

 

พิพิธภัณฑฑสัตวน้ำ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตวทะเลกวา 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ อควาเรียมแหงนี้ ใหญอันดับตนๆ ของ

โลก ศูนยรวม ปลากระเบนแมนตา ที่ใหญที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ ภายในพิพิธภัณฑฑสัตวน้ำ แบงออกเปนทั้งหมด 

10 โซน ซึ่งแตละโซน ก็มีความนาสนใจแตกตางกัน ไฮไลทสำคัญอยูบริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใตทะเล จุดน้ีเราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน วาย

วนเวียนอยูจุดนี ้ตื่นตาตื่นใจเสมือนกับการผจญภัยใตทองมหาสมุทร ไมรวมคาเขาประมาณ 41 SGD/ทาน หรือ 

แลนดมารคใหม สกาย เฮลิกซ (SKYHELIX) เครื่องเลนกลางแจงแบบพาโนรามาทีสู่งท่ีสุดในสิงคโปร กระเชาลอยฟากลางแจงท่ีหมุนเบา ๆ ขณะลอย

ขึ้นสูความสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และหอยเทาไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ 360 องศา ไม

รวมคาเขาประมาณ 18 SGD/ทาน 
ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 อุโมงคตนไม – วัดพระเขี้ยวแกว – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทานเดินทางสู อุโมงคตนไม (TREE TUNNEL) ตั้งอยูในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความรมรื่นมากๆ จากที่นักทองเท่ียวฮิตมาถายรูปสวย ๆ 

กับอุโมงคแหงน้ี และรีวิวในอินเทอรเน็ตมากมาย ๆ จึงทำใหที่นี่เปนสถานที่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีทุกคนอยากไปเยือน  

นำทานเดินทางสู วัดพระเขี้ยวแกว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรางข้ึนดวยงบประมาณ 75 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 1,875 

ลานบาท ใชรูปแบบสถาปตยกรรมและการตกแตงภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปดทำ

การในป ค.ศ. 2007 ที่ผานมา เปนวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสวนของฟนหรือพระทนตของพระพุทธเจา

เอาไวที่ชั้นบนสุดของวัด ไดรับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย Shi Fa Zhao ที่ดำรงตำแหนงเจาอาวาสของวัด ประกอบกับความ

ชวยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ จนกลายเปนวัดสำคัญและสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน ตั้งอยูในยานไชนาทาวน นำ

ทานชมรานของฝากดวิตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกตางๆ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 

 



 
 

หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู สนามบินชางง ีเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

นำทานชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เปนน้ำตกอินดอรที่สูงท่ีสุดในโลก 

สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคไดอยางสวยงาม และน้ำตกอินดอร

อยาง The Rain Vortex  ซึ่งถือเปนน้ำตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวในสนามบิน 

โดยใชน้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระวายน้ำขนาดมาตรฐาน

ของโอลิมปก 5 สระ 

  

17.30  นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT (TR) เท่ียวบินที่ TR604 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 



 

 



 

 



 



 


