
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินชางงี  – ประเทศ

สิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพาน

เกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน 

คลากคีย์ 

   

IBIS STYLE 

ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

2 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า

ในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
   

IBIS STYLE 

ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

3 

อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอม

เพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – 

สนามบินชางงี – น้ าพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

 



 
 

  

BKK  SIN SIN  BKK 

  

SQ707 12.15 15.40 SQ714 17.30 19.00 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟริ์มจากเจา้หนา้ที่ทุก

ครัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 

ไม่มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น 

* อายุไม่เกิน 9 ปี * 

ราคา 

ห้องพกัเดีย่ว 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

05 – 07 พฤศจิกายน 2565 12,990 11,990 4,500 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

12 – 14 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

19 – 21 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

26 – 28 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

02 – 04 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

03 – 05 ธันวาคม 2565 15,990 14,990 6,900 

09 – 11 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

10 – 12 ธันวาคม 2565 15,990 14,990 6,900 

16 – 18 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

17 – 19 ธันวาคม 2565 14,990 13,990 4,500 

23 – 25 ธันวาคม 2565 16,990 15,990 6,900 

24 – 26 ธันวาคม 2565 16,990 15,990 6,900 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 17,990 16,990 6,900 

โปรแกรมเดินทาง 3 วนั 2 คืน : โดยสายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 
 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 17,990 16,990 6,900 

01 – 03 มกราคม 2566 16,990 15,990 6,900 

** ทีพ่กัไม่มีห้องส าหรบั 3 ทา่น กรณีลกูค้าเดนิทาง 3 ท่านต้องช าระค่าพักเดีย่วเพิม่ ** 

อตัราคา่บริการส าหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 

บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทัวร ์1,500 บาท/ทา่น * 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 

บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ

ราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 

7. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้

พิจารณา 

  



 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ 

เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ 

09.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน

ให้แก่ท่าน 

12.15 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES 

เท่ียวบินที่ SQ707 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.40 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก

นั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม

รายการ 

น าท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณ

ในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการ

ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ 

กิจกรรมที่น่าสนใจ 



 
 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 

20 SGD/ท่าน 

ภายในประกอบไปด้วยน้ าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ า 

และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความ

สูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ ายันแม้แต่ต้น

เดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่

น่าทึ่ง ส่วนหลังคาของโดมประกอบด้วยแผ่นแก้ว 

2 ,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่า

ฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคนที่มาเยือน

จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบ

เขาในป่าฝน 

 

 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 

SGD/ท่าน 

โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุก

มุมโลก โดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 

องศา  ภายในโดมแบ่ ง เป็น  9 โซน ได้แก่  สวน

ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวน

แคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดที่

เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทั้งสวน

ฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมี

การหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและตามธีมพิเศษ

ของแต่ละเทศกาลนั้นๆ 

 

ฟลอรลั แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่า

เข้า 20 SGD/ท่าน 

เป็นสวนดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่ง มีพื้นที่ 1,500 ตาราง

เมตร เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัด

แสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลัก

จากไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึก

เหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย 

** หากลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจ โดยเข้าชมมากกว่า 1 

โดม จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึ่งราคาอาจแต่ต่างกัน 

กรุณาสอบถามกับมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ** 



 
 

 

 น าท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์  (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและ

สวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงาม

และแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการ

ใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิด

มากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้าง

สะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก  

 จ านั้นน าท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์

มาร์คส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว 

พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก 

ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์

สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ ากลางแจ้ง

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ้นตึก  

 ** พีเรียดช่วงปีใหม่ในบางสถานที่รถบัสอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวอาจจะต้องเดิน

เท้า หรือใช้บริการของรถสาธารณะ ** 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 กิจกรรมที่น่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป 

เพราะที่นี่เต็มไปด้วยสินค้าและของล้ าค่าในระดับสากลที่

สร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ที่ได้เห็นแบรนด์

เ สื้ อ ผ้ า ชั้ น น า  อ ย่ า ง เ ช่ น  Fendi แล ะ  Prada ใน

ห้างสรรพสินค้าสุดหรูที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ อย่า

พลาดท่ีจะแวะไปที่ร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ใน

สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ในซุ้มกระจกลอยน้ า ภายในออกแบบ

ตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนคุณก าลังอยู่บนเรือยอชต์สุด

หร ูนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 

SGD/ท่าน 

เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยู่ชั้นล่างสุด

ของห้าง THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

โดยระหว่างที่ท่านก าลังช้อปปิ้งอยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็น

กับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพร้อมกับแสงไฟ

ที่เปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ 
 

 



 
 

 

น าท่าน ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE QUAY) เป็น

ย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ าสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความ

นิยมทั้งส าหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นไป

จนถึงตอนกลางดึก 

 

 

Day2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหน้าทัวรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแก่

ทา่น) อสิระอาหารเทีย่งและค่ าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ** กรณลีกูคา้ตอ้งการเดนิทางไปเกาะ เซ็นโตซา่ หัวหนา้ทัวรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ 

นกัท่องเทีย่วช าระคา่เดินทางเอง ** 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 ยนูิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็น

บีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการน าภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมา

ดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบัน

สวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แห่งทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และที่ประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งอยู่บนเกาะเซน

โตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก

ราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  

 



 
 

 

โ ซ น  1 ฮ อ ล ลี วู๊ ด 

Hollywood เ ป็ น โ ซ น

แรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อ

เข้าไปใน ยูนิเวอร์แซล 

สตูดิโอ สองข้างทางนั้น

จะมีทั้งร้านขายของที่

ระลึก, ของฝาก 

 

โ ซ น  5 โ ล ก ที่ ห า ย

ส า บ สู ญ  The Lost 

World เป็นโซนแห่งการ

ผ จั ญ ภั ย ไ ป ใ น ยุ ค

ไดโนเสาร์  จู ลาสสิค

ป า ร์ ค  Jurassic Park 

แ ล ะ ว อ เ ต อ ร์ เ วิ ล ด์  

WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New 

York เมื่อเดินเข้ามาที่

โซนนี้จะรู้สึกเหมือนว่า

เ ร า ก า ลั ง เ ดิ น อ ยู่ ที่

นิ วยอร์ค  ให้อารมณ์

ของความเป็นเมืองใหญ่

ร้านค้าต่างๆประดับด้วย

ป้ายไฟ 

 

โซน  6 ดิ นแดนแห่ ง

เ ช ร็ ค  Far Far Away 

ดินแดนที่จะได้พบกับ

เ ห ล่ า ตั ว ก า ร์ ตู น ใ น

ภาพยนต์แอนนิ เมชั่น

เรื่ อง เชร็ค  โดยมี เจ้ า

ยักษ์ เขี ยว เชร็ค , เจ้ า

หญิงฟิโอน่า และเจ้าลา

ดองกี้เพื่อนซี ้

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต 

Sci-Fi Cit  ธีมในโซนนี้

จะดูล้ าสมัย เป็นเมือง

แห่ ง อนาคต  รวมถึ ง

เครื่องเล่นต่างๆก็จะเป็น

แบบผจญภัยหรือเป็น

เครื่องเล่นหวาดเสียว 

 

โซน 7 มาดากั สการ์  

Madagascar จะได้พบ

กับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์

ป่ า น้ อ ย ใ ห ญ่ แ ห่ ง

มาดากัสการ์  การ์ตูน

ย อ ด ฮิ ต ที่ ข อ ง ใ ค ร

หลายๆคน Join Alex, 

Marty, Melman แ ล ะ 

Gloria 

 

โ ซน  4 เ มื อ ง อี ยิ ป ต์

โบราณ Ancient Egypt 

เหมือนได้ร่วมผจญภัย

ค้นหาสมบัติในดินแดน

อียิปต์โบราณ ซึ่งจะได้

พบกับสุสานฟาโรห์ต้อง

ค าสาป เครื่องเล่นที่ต้อง

ลองก็คือ Revenge of 

the Mummy ร ถ ไ ฟ

เหาะที่จะพาเราท่องเข้า

ไปในดินแดนนักรบ 

  

 

 

 



 
 

พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ า ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 

สายพันธุ์ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ า แบ่งออกเป็น

ทั้งหมด 10 โซน ซึ่งแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์ส าคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก 

ทางเดินใต้ทะเล จุดนี้เราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวียนอยู่จุดนี้ ตื่นตาตื่นใจเสมือนกับ

การผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน หรือ 

แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลกิซ ์(SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าที่สูงที่สุดใน

สิงคโปร์ กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งที่หมุนเบา ๆ ขณะลอยขึ้นสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ 360 

องศา ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน 

ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยว

แก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ าพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) 

ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความร่มรื่น

มากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับ

อุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงท า

ให้ท่ีนี่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน  

 

 



 
 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) 

คือสัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มี

หางเป็นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยปัจจุบันมีรูปปั้นเมอร์ไลอ้อน

ทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่

ที่เกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และถือเป็นแลนด์

มาร์คหลักของประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวที่ตั้งอยู่ บริเวณ

ริมอ่าวมารีน่าเบย์  ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์  บรูนเนอร์  ผู้ดูแล

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509 

เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้ าของ

คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภายหลังก็

ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

 

น าท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ (CHINA TOWN COMPLEX) อีกหนึ่งพิกัดท่องเที่ยว

หลักของประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ภายในมีศูนย์อาหารที่

ใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศสิงคโปร์ที่มีร้านอาหารให้เลือกมากกว่าสองร้อยร้าน มีหลากหลาย

ร้านให้เลือกรวมถึงร้านระดับ มิชลินไกด์ สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Liao Fan Hong Kong หรือ

ที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ฮอกเกอร์ ชาน  

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดินทางสู่  วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นด้วย

งบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม

และการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจาก

ทิเบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุด

ของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ด ารงต าแหน่งเจ้า

อาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จน

กลายเป็นวัดส าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ น าท่าน

ชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ าหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง

เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้อง

วีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์

ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้ง

ระดับโลก  



 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อ

เดินทางกลับประเทศไทย 

น าท่านชม น้ าตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็น

น้ าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายใน

ยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ าตก

อินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ าตก

อินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ า

หมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ าในสระว่าย

น้ าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ 

 

 

17.30  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES    

           เท่ียวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.00  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 


