


 
 

 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์    
PARC SOVEREIGH ALBERT 
หรือเทียบเท่า  

2 
การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – 
อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส    

PARC SOVEREIGH ALBERT
หรือเทียบเท่า  

3 
ย่านลิตเต้ิลอินเดีย – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำพุจี เวล – 
สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ 
 
06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้
การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

 หมายเหตุ: ใช้ผลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรือ แล๊บที่
ได้รับมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจนตาม
หนังสือเดินทางของท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพ่ือใช้เช็คอิน (ไม่
รวมค่าตรวจ) 

09.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เที่ ยวบินที่  SQ705 (บ ริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.15 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับ
สัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 หมายเหตุ: นำท่านตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ตามประกาศ
ของรัฐบาลสิงคโปร์ รวมค่าตรวจแล้ว 

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ Bento Box 
ที่พัก Furama City Center Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 
Day2 การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็น

โตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเข้ารับการตรวจ PCR Test เพ่ือใช้เป็นเอกสารกลับไทย (ไม่

รวมค่าตรวจ 125-135 SGD)  
 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Garden by 

The Bay) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนที่กว่า 1 ล้าน
ตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณใน
การสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 
ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดด
เด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ 

 นำท่านชม Floral Fantasy เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด เป็น
สวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจาก
ไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ใน
ดินแดนแห่งเทพนิยาย (แถมฟรีบัตรเข้าชม) 

 นำท่านเดินทางท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้ชื่อว่า
เป็นเกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน เน่ืองจากพ้ืนที่บน
เกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง 
สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้น
นำมากมาย ถือเป็นจุดที่มอบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบให้กับ
ผู้คนทุกเพศทุกวัย  

 
 



 

  
 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่  ยูนิ เวอร์แซล สตูดิโอ (Universal 

Studio) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างข้ึนโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิ
เวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ ห น่ึง ในหกสตูดิโอผู้ผลิต
ภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุก
น้ันได้มีการนำภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลง
เป็นธีมต่างๆ ตามเน้ือเรื่องเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิง
ให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 
4 แห่งทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น และที่ประเทศสิงคโปร์ 
โดยต้ังอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงใน
บริเวณตอนใต้ของประเทศ (ไมร่วมบัตรเข้าสวนสนุกราคา 69 SGD) 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
17.00 นัดทุกท่านพร้อมกันที่ทางออกเพ่ือเดินทางต่อไปยัง อ่าวมารีน่า 

เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ให้ท่านได้พบกับวิวทิวทัศน์
ของเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสี ตึกสูงระฟ้า ท่าน
สามารถช้อปปิ้งของสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายจากที่น้ีได้อีก
ด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee 
ที่พัก  Furama City Center Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 
โซน 1 ฮอลลีวู๊ด Hollywood 
 เป็นโซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อเข้าไปใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สอง

ข้างทางน้ันจะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ของฝาก 
โซน 2 นิวยอร์ค New York 
 เมื่อเดินเข้ามาที่โซนน้ีจะรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเดินอยู่ที่นิวยอร์ค 

ให้อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆประดับด้วยป้ายไฟ 
โซน 3 เมืองแห่งอนาคต Sci-Fi City 
 ธีมในโซนน้ีจะดูล้ำสมัย เป็นเมืองแห่งอนาคต รวมถึงเครื่องเล่น

ต่างๆก็จะเป็นแบบผจญภัยหรือเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียว  
โซน 4 เมืองอียิปต์โบราณ Ancient Egypt 
 เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหาสมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซึ่งจะได้

พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นที่ต้องลองก็คือ Revenge 
of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพาเราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ 

โซน 5 โลกที่หายสาบสูญ The Lost World 
 เป็นโซนแห่งการผจัญภัยไปในยุคไดโนเสาร์ จูลาสสิคปาร์ค Jurassic 

Park และวอเตอร์เวิลด์ WaterWorld  
โซน 6 ดินแดนแห่งเชร็ค Far Far Away 
 ดินแดนที่จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชั่นเรื่อง

เชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค , เจ้าหญิงฟิโอน่า และเจ้าลาดองกี้
เพ่ือนซี้ 

โซน 7 มาดากัสการ์ Madagascar 
 จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่าน้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ 

การ์ตูนยอดฮิตที่ของใครหลายๆคน โดยมีตัวการ์ตูนหลักทั้ง 4 มา
ค่อยต้อนรับ Join Alex, Marty, Melman และ Gloria  

 

 



 

 
Day3 ย่านลิตเต้ิลอินเดีย – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้ง

ออร์ชาร์ด – น้ำพุจีเวล – สนามบินชางงี – สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ย่านลิตเต้ิลอินเดีย (Little India) เป็น

ย่านชุมชนของคนอินเดียที่อพยพเข้ามาใช้ชี วิตและทำงานใน
ประเทศสิงคโปร์ต้ังแต่ในสมัยสร้างประเทศ บรรยากาศภายในย่าน
เสมือนประเทศอินเดียขนาดย่อม ซึ่งมีทั้งร้านอาหารอินเดีย ร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า วัดฮินดู และถือเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมของประเทศสิงคโปร์ ต้ังอยู่ในย่านลิตเต้ิลอินเดีย ประเทศ
สิงคโปร์ อีกทั้งท่านจะได้พบกับกำแพงบ้านเรือนที่มีสีสันสวยงาม
สะดุดตา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของย่านน้ีเลยก็ได้ 

 จากน้ันนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) 
สัญลักษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรง
ละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือก
ทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์ มาริน่า เบย์แซนด์ 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 

 

  
 จากน้ันให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) 

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อม
ชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและ
ของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆ
คนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ย่ีห้อต่างๆ
ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก   

 นำท่านชม น้ำตกจีเวล (The Rain Vortex) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่
สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่าง
สวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็น
น้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 
50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของ
โอลิมปิก 5 สระ 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพ่ือทำการ
เช็คอินและเดินทางกลับประเทศไทย 

17.30  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่  SQ714 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...
พร้อมความประทับใจ 

 

 
 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี 

ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

02 – 04 เมษายน 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

09 – 11 เมษายน 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

13 – 15 เมษายน 2565 21,990 20,990 16,900 4,000 

14 – 16 เมษายน 2565 21,990 20,990 16,900 4,000 

15 – 17 เมษายน 2565 21,990 20,990 16,900 4,000 

16 – 18 เมษายน 2565 18,990 17,990 13,900 4,000 

23 – 25 เมษายน 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2565 20,990 19,990 15,900 4,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2565 20,990 19,990 15,900 4,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2565 17,990 16,990 12,900 4,000 

03 – 05 มิถุนายน 2565 20,990 19,990 15,900 4,000 

11 – 13 มิถุนายน 2565 18,990 17,990 13,900 4,000 

18 – 20 มิถุนายน 2565 18,990 17,990 13,900 4,000 

25 – 27 มิถุนายน 2565 18,990 17,990 13,900 4,000 

 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 15 SGD/ท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์หน้าข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบิน 48 ชม. และค่า PCR-Test กลับไทย* 

*กรณีให้ทัวร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให้ ที่พักเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า* 
คืนที ่ ราคาสำหรบั 2 ท่าน ราคาสำหรบั 1 ท่าน 

1 9,100 5,700 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม  (ไม่รวมอยู่ในรายการ
ทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 



 



 



 



 



 



 



 

 


