
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

รหัสทัวร ์SIN02 

เทีย่วสงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
มอีสิระ 1 วนั 

 

ขอ้ดขีองโปรแกรมนี ้และ ความเหมาะสม เช่น :: 

1.มวีนัอสิระ 1 วนั เทีย่วเอง หรอื ซือ้แพคเกจทัวรท์ีโ่รงแรมเพิม่ได ้หรอื ไปชอ้ปป้ิงย่านออรช์ารต์ไดเ้ต็มที ่

2.เทีย่วครบทีเ่ทีย่วส าคัญของประเทศสงิคโปร ์

3.มทีวัรอ์อกเดนิทางไดท้กุกรุ๊ปตามทีก่ าหนด จองมาไดไ้ปทัวรแ์น่นอน 

4.ไปทานขา้วมันไกดร์า้นบญุตุง้กสีงิคโปร ์ต าหรับขา้วมันไกส่งิคโปรข์องแท ้

5. ราคาทัวรถ์กู เมือ่เปรยีบเทยีบกับโปรแกรมทัวรท์ีเ่หมอืน หรอื คลา้ยกนั 

หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ ออก ตั๋วเนือ่งจากสาย
การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 20 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2 ทา่น พักเดีย่วเพิม่ 

13 – 15 มกราคม 2560 9,999 2,500 

20 – 22 มกราคม 2560 9,999 2,500 

03 – 05 กมุภาพันธ ์2560 11,500 3,500 

10 – 12 กมุภาพันธ ์2560 11,500 3,500 

17 – 19 กมุภาพันธ ์2560 9,999 2,500 

03 – 05 มนีาคม 2560 9,999 2,500 

10 – 12 มนีาคม 2560 10,500 2,500 

17 – 19 มนีาคม 2560 10,500 2,500  
ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - Merlion Park – มารนีา่เบยแ์ซน – Wonder Full 

Light 

09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L   สายการบนิไท

เกอรแ์อร ์(TR) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
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เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

11.55 น.  เหริฟ้าสู ่ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่ TR2105  
(ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

15.25 น. ถงึ สนามบนิซางฮปีระเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

บา่ย น าทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย ม ี"น ้าพุ

แหง่ความมั่งคั่ง" หรอื Fountain of Wealth น ้าพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก อยูต่รงกลางอุง้มอืพอด ีแทนทีจ่ะพุง่

ขึน้เหมอืนกับน ้าทีอ่ ืน่ๆ แตก่ลับไหลลงในความเชือ่ทีว่า่เหมอืนเงนิทองไหลมาเทมาอยูใ่นอุง้มอืน่ันเองเชือ่

กันวา่จะท าใหช้วีติคนทีส่ัมผัสโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปีน าทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของการ

ทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สามารถถา่ยรปู โรงละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซึง่มลัีกษณะคลา้ยกับ

เปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออ้ , มารน่ิา เบยแ์ซนด ์

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที1่) 

 จากนัน้น าทา่นชม  มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ย

หอ้งพักกวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม  (ไมร่วม

คา่ขึน้ 20 ดอลลา่สงิคโปรห์รอืประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 

แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ  

จัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไม ้

ประดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา  The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู ่  

ในตัวอาคารอันโออ่า่ หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ 

ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีู ้

พนันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคารา่  และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ  

ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคารมากมาย 

 (หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมี

อายตุ ่ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ  และหา้มสวมรองเทา้

แตะ) 

 ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาท ิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุ ทา่น สามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปรไ์ฟล
เออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่ง
มาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์Wonder Full Light ซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์.....Wonder Full Light คอืการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็น
การแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่ว
มารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND  
(การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง) 

พักที ่ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Fragrance Pearl / Fragrance Crystal / Fragrance Ruby หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง      อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล และ SEA AQUARIUM ตามอธัยาศยั 

07.00 น คนืคา่อาหารเชา้เป็น เงนิสด มลูคา่ 01 SGD 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูและเสน้ทางการทอ่งเทีย่วไดจ้ากหัวหนา้

ทัวร ์(ไมม่รีถโคช้บรกิาร)  โดนทา่นสามารถโดยสารรถไฟใตด้นิ MRT เพือ่เดนิทางไปยังแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ชือ่ดัง อาท ิ

 - เกาะเซ็นโตซา่ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณา

นคิม ของคนอังกฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี ่คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่(Fort Siloso) ใน 

ตอ่มาทางรัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตาราง

กโิลเมตร ภายในเกาะถกูจัดใหม้สีถานที ่ส าหรับทอ่งเทีย่วหลายที ่สามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่ม

ตอ่ไปยังสถานทีเ่ทีย่ว อาทเิชน่ Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge 

&Sky Ride, SEAAQURIUM โลกใตน้ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มรีสีอรท์ 

หอ้งพัก1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหร ู6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ ทัง้ยังมคีาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 

ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower และอืน่ๆอกีมากมาย 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืก  

- ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เพิม่ทา่นละ 0,751 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์น

เกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ ดา้นในประกอบดว้ยทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 

10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) 

1) Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่

รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
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3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง Madagascar   

4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  

5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง 

จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สัตวโ์ลกลา้นปี   

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่

ความ บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ   

- S.E.A. Aquarium เพิม่ทา่นละ 851 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) เปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลกกับ 

Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีถ่กูจัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมทีใ่หญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉยีง

ใต ้ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอย่างเต็มทีก่ับบรรยากาศใตท้อ้งทะเลอัน

สวยงาม  

- Singapore Flyer เพิม่ทา่นละ 851 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่
ของสงิคโปรท์ีเ่ปิดเมือ่วันที ่15 เม.ย. 2008 ถอืวา่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงูถงึ 165 
เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณปากอา่วมารน่ิา หนึง่รอบใชเ้วลา 28-30 นาทโีดยประมาณ มตัีวหอ้งกระเชา้ออกแบบมา
เหมอืนแคปซลูทัง้หมด 28 หอ้ง จุคนได ้28 คน แต่ปกตเิวลาน่ังเจา้หนา้ทีจ่ะจัดใหน่ั้งประมาณ 10-15 คนตอ่
หอ้งเทา่นัน้  
- สวนนกจรูง่ เพิม่ทา่นละ 901 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) เป็นสวนสัตวใ์นแบบสวนนกขนาด
ใหญ ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่วม 126 ไร)่ ในเขตจูรง ภายใตแ้นวคดิการแสดงแบบเปิดกวา้งขนาดใหญ ่สวนนกขนาด
ใหญ ่4 กรงทีนั่กทอ่งเทีย่วเดนิชมได ้มนีกจากภมูภิาคตา่งๆเชน่เอเชยีอาคเนย ์แอฟรกิา ออสเตรเลยี และ
อเมรกิาใต ้จุดเดน่ของสวนเชน่ การแสดงการใหอ้าหารนกกระทงุใตน้ ้าครัง้แรกของโลก ทีส่วนนกกระทงุ 
สวนนกแกว้ลอรีข่นาดใหญท่ีส่ดุ ทีส่วนนกลอรีโ่ลฟ,น ้าตกทีม่นุษยส์รา้งขึน้ทีส่งูทีส่ดุของโลก  
- ลอ่งเรอืแมน่ า้สงิคโปร ์หรอื Bumboat เพิม่ทา่นละ 651 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ทา่นจะได ้
ชมทัศนยีภาพสองฝ่ังแมน่ ้า และสิง่ปลกุสรา้งทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปรม์ากมาย เชน่ เจา้เมอไล
ออ่นพน่น ้า มารน่ีา เบย ์แซนดส์ รูปป่ัน Raffle Landing Site เป็นตน้ 
- ถนนออรช์ารด์ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะสงิคโปร ์และจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมรุน่ใหม่
ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีตั่ง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอื 
และเรอืสนิคา้ทกุล าจะตอ้งมาผา่นทีท่า่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิง
ระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และอืน่ๆอกีมากมาย 
- ยา่นลติเต ิล้ อนิเดยี เป็นยา่นเกา่แกข่องคนอนิเดยีในสงิคโปรต์ามชือ่ ทกุวันนียั้งคงมรีอ่งรอยของ
การคา้เครือ่งเทศ เครือ่งหอม เครือ่งทอง และผา้ไหมสาหรี ่ตกทอดมาใหเ้ห็นอยา่งคกึคักตามสองฝากถนน 
Serangoon Road อันเป็นถนนเสน้หลัก หรอืแมแ้ตถ่นนดา้นในอยา่ง Campbell Lane, Dunlop Street และ 
Hindon Road ก็คกึคักไมแ่พก้ัน ทา่นสามารถมาหาซือ้น ้ามันนวดแบบอยรุเวท เครือ่งทอง ธูปหอม และอืน่ๆ 
ไดท้ี่น่ี ่ ชมสสีันและความสวยงามของวัด Sri Veeramakaliammanทีเ่ป็นวัดฮนิดสู าหรับสักการะเจา้แมก่าลี
โดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลติเติล้อนิเดยีทีใ่ครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คอืหา้งมสุตาฟา ทา่นสามารถมาช็อปป้ิงที่
หา้งมสุตาฟาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สิง่ทีแ่นะน าใหซ้ือ้คอื “น ้าหอม” เพราะราคาถกูมาก 
- วดัศรมีารอิมัมนัต ์ วัดฮนิดโูบราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสงิคโปร ์ตัง้อยูใ่นไชน่าทาวน ์
 (China Town) หรอืทีช่าวไทยเรานยิมเรยีกจนตดิปากกันวา่ “วัดแขก สงิคโปร”์ รอบๆ ตัวอาคาร
ของวัดทัง้ภายในและภายนอก จะมปีะตมิากรรมรปูปัน้และรปูแกะสลักลงสสีันสดใสของเทพเจา้ เทพธดิา 
และสัตวร์า้ยในเทพนยิาย มคีวามเชือ่กันวา่หากคณุเดนิตามเข็มนาฬกิารอบพระอโุบสถวัดใหเ้ป็นเลขคี ่คณุ
จะโชคด ีและในชว่งเดอืนตลุาคม – พฤศจกิายนของทกุปี จะมปีระเพณีลยุไฟทมิติ ิ(Timiti) ถอืเป็นเทศกาล
ส าคัญประจ าปีของวัดนี้ 
- ยา่นไชนา่ทาวน ์เพือ่สัมผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในประเทศสงิคโปร ์และใหท้่านได ้
สักการะเจา้แมก่วนอมิศักดิส์ทิธิท์ ีค่นสงิคโปรนั์บถอือยา่งมากและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมตา่งๆและเครือ่งยา
จนีทีม่มีากมายจากหลากหลายรา้นคา้ 
- IMM Outlet Mall ศนูยร์วม Outlet แบรนดด์ังทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์อาท ิCOACH , 

CONVERSE , NIKE , ADIDAS , NEW BALANCE , ONITSUKA TIGER , SAMSONITE , CHARLES & 

KEITH , BOSSINI , CLARKS , GIORDANO , G2000 เป็นตน้  

 (อสิระอาหารกลางวันและค ่า เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงของทา่น) 

พกัที ่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Fragrance Pearl / Fragrance Crystal / Fragrance Ruby หรอืระดบั

เทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ ยา่นไชนา่ทาวน ์- การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์(ไมร่วมคา่เขา้ชมโดม) – วดัพระเขีย้ว

แกว้ – ชอ้ปป้ิง - ถนนออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ 

08.00 น บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคน

สงิคโปรเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนีถ้กูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานีด้ว้ยทนุสรา้งกวา่ 53 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C


 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ 

เกีย่วกับศาสนาพทุธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็น พระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟัน ของพระพทุธเจา้ ใหไ้ด ้

สักการบชูา บรเิวณของวัดขอเชญิทกุทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียั่งคงความเป็น

เอกลักษณ์ในยา่น      CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมาย

ใหเ้ลอืกซือ้หากัน 

 น าทกุทา่นสู ่การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบน

เกาะสงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งแหง่ชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่

กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 

เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ  และยังม ีโซน

ของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี ้Flower Dome 

(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่

เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลลา่สงิคโปร ์หรอืประมาณ 721 บาท) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ที3่)  
เมน ูขา้วมนัไก ่ทีข่ ึน้ชือ่ของสงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบนุถอ่งกี ่
จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอร ์กลอ้งถา่ยรปู กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง  ORCHARD ROAD ถนน
ทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็น
แหลง่ช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้   รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน 
อาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   
(หวัหนา้ทวัรม์ ีการนดัหมาย กรณุาตรงเวลาดว้ย เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิ  สว่นรวมในกรณีที่

ทา่นสมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใช ้ วจิารณญาณในการเดนิทางน าคณะสว่นรวม 

เดนิทางสูส่นามบนิ) 

16.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สูส่นามบนิชางก ี  

22.00 น. เดนิทางกลับดอนเมอืง กรงุเทพฯโดย สายการบนิสกูต๊เทีย่วบนิที ่TZ292  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง)   

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนมอืง โดยสวัสดภิาพ และ ความประทับใจ 

 หมายเหตุ :: ขาไป บนิโดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์(TR) ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

                 ขากลับ บนิโดยสายการบนิสกูต๊ (TZ) ลงเครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ        คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.     คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น    ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ                   คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 20 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 


