
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
* อายไุมเ่กนิ 9 ปี * 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

** 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 * 

 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั หรอืราคาทัวรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งช าระคา่

ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันสขุภาพ และอบุัตเิหตเุป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันเป็นผูพ้จิารณา 

  



 
 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร ์– การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– ถา่ยรปุสะพาน

เกลยีวเฮลกิซ ์– มารนีา่ เบย ์แซนดส์ – ถา่ยรปูยา่น คลากคยี ์

 

09.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ SINGAPORE AIRLINES 

 โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

12.15 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบนิที่ 

 SQ707 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.40 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนัน้น าผา่น

 ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 น าท่านเดนิทางสู ่การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่

 บนพืน้ที่กว่า 1 ลา้นตารางเมตรของอ่าวมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1,035 

 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเดน่

 สวยงามแลว้ก็ยังเป็นสญัญาลักษณ์ของ 

 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) 

ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตก ทางเดนิลอยฟ้า ธารน ้า และตน้ไม ้

นานาชนดิ ภายใตพ้ืน้ทีข่นาดใหญ ่มคีวามสงูถงึ 58 เมตร โดม

แหง่นีไ้มม่เีสาเพือ่ค ้ายันแมแ้ตต่น้เดยีว ถอืเป็นอกีหนึง่ตัวอยา่ง

โครงสรา้งทางวศิวกรรมทีน่่าทึง่ สว่นหลังคาของโดม

ประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ชิน้ โดมแหง่นีม้กีารควบคมุ

ความชืน้และอณุหภมูไิวท้ี ่23-25 องศาเซลเซยีส คงสภาพของ

ป่าฝนเขตรอ้นชืน้ไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ดังนัน้ทกุคนทีม่าเยอืนจะได ้

สมัผัสถงึบรรยากาศเหมอืนกับอยูท่า่มกลางหบุเขาในป่าฝน 

 

 

 

ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) 

ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

โดมเรอืนกระจกทีจั่ดแสดงไมด้อกสวยงามจากท่ัวทกุมมุโลก 

โดยมกีารควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 องศา ภายใน

โดมแบง่เป็น 9 โซน ไดแ้ก ่สวนออสเตรเลยี สวนแอฟรกิาใต ้

สวนอเมรกิาใต ้สวนแคลฟิอรเ์นยี สวนเมดเิตอรเ์รเนยีน สวน

มะกอก จดุทีเ่ป็นไฮไลทค์อืสวนดอกไมต้รงกลางโดมทีม่ทัีง้สวน

ฝร่ังเศส สวนทวิลปิ สวนเปอรเ์ซยีน และสวนญีปุ่่ นทีจ่ะมกีาร

หมนุเวยีนไมด้อกไปตามฤดกูาลและตามธมีพเิศษของแตล่ะ

เทศกาลนัน้ๆ 



 
 

 

 

ฟลอรลั แฟนตาซ ี(FLORAL FANTASY)  

ไมร่วมคา่เขา้ 20 SGD/ทา่น 

เป็นสวนดอกไมท้ี่ผ่านการตกแต่ง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร 

เป็นสว่นจัดแสดงทีเ่ปิดใหม่ล่าสดุ เป็นสวนจัดแสดงดอกไมท้ี่มี

ลักษณะเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นรูปแกะสลักจากไมท้ีง่ดงามน่า งาน

ศลิปะจากดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนท่านอยู่ในดนิแดนแห่ง

เทพนยิาย 

** หากลูกคา้ซือ้เป็นแพ็กเกจ โดยเขา้ชมมากกวา่ 1 โดม จะมี

โปรโมชั่นราคาพเิศษ ซึง่ราคาอาจแตต่า่งกัน กรุณาสอบถามกับ

มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์** 

 

 น าท่าน ถา่ยรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์(HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มรีูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุด

สะพานหนึง่ของประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีอ่า่วมารน่ิาเป็นสะพานทีน่อกจากจะมสีวยงามและแปลกตาไม่เหมอืนทีอ่ืน่ๆ

แลว้ยังมคีวามน่าสนใจตัง้แตค่อนเซ็บของการออกแบบแลว้ คอืมกีารใชเ้หล็กทีม่ลีักษณะเป็นทอ่ 2 อันทีจ่ะหมนุพัน

กันไปเรือ่ยๆตามความยาวของสะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรูปแบบของดเีอ็นเอ ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ยัง

ชว่ยเรือ่งการออกแบบโครงสรา้งสะพานดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทัง้หมด 280 เมตร ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟ

สวยงามอยา่งมาก  

 จ านั้นน าท่านเดนิต่อไปยัง มารนี่า เบย ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คส าคัญ

บรเิวณอ่าวมารน่ีาดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์คาสโิน และโรง

ภาพยนตร ์โดยถอืเป็นอาคารทีม่มีลูคา่ในการกอ่สรา้งสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยงบประมาณ 8 พันลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

หรอืเกอืบสองแสนลา้นบาท รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้าและจดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบย์

แซนด ์ถอืเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ  

 ** พเีรยีดชว่งปีใหม่ในบางสถานทีร่ถบัสอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่วไดนั้กท่องเทีย่วอาจจะตอ้ง

เดนิเทา้ หรอืใชบ้รกิารของรถสาธารณะ ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ  

 

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สงิคโปรม์ักไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะทีน่ี่

เต็มไปดว้ยสนิคา้และของล ้าคา่ในระดับสากลทีส่รา้งความพอใจให ้

บรรดานักชอ้ป ทีไ่ดเ้ห็นแบรนดเ์สือ้ผา้ชัน้น า อยา่งเชน่ Fendi และ 

Prada ในหา้งสรรพสนิคา้สดุหรูทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของสงิคโปร ์อยา่

พลาดทีจ่ะแวะไปทีร่า้นสาขาใหญข่อง Louis Vuitton ในสงิคโปร ์

ซึง่ตัง้อยูใ่นซุม้กระจกลอยน ้า ภายในออกแบบตกแตง่ใหค้วามรูส้กึ

เหมอืนคุณก าลังอยู่บนเรอืยอชตส์ดุหรู นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร

มากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 5 SGD/ทา่น 

เป็นนทิรรศการทีเ่กีย่วกับแสง ส ีทีจั่ดแสดงอยู่ชัน้ล่างสดุของหา้ง 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่ าน

ก าลังชอ้ปป้ิงอยู่ เมือ่ท่านมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มโีคม

ไฟทีห่อยลงมาพรอ้มกับแสงไฟทีเ่ปลีย่นสสีนัไปเรือ่ยๆ 



 
 

  

 

น าท่าน ถ่ายรูปย่าน คลากคยี ์ (CLARKE QUAY) เป็นย่าน

ท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้ าสงิคโปร์ ซึ่งไดรั้บความนิยมทั้ง

ส าหรับชาวสงิคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาต ิภายในย่านแห่งนี้

เต็มไปดว้ยรา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึง่จะมคีวามคกึคักเป็น

พเิศษตัง้แตช่ว่งเย็นไปจนถงึตอนกลางดกึ 

 

 

 

 
 

Day2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่น) อสิระอาหารเทีย่งและ

ค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ** กรณีลกูคา้ตอ้งการเดนิทางไปเกาะ เซ็นโตซา่ หวัหนา้ทวัรจ์ะไปสง่โดยรถสาธารณะ นกัทอ่งเทีย่ว

ช าระคา่เดนิทางเอง ** 

 

 กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษัิทเอ็นบซียีนูเิวอร์

แซล และยนูเิวอรแ์ซลพกิเจอร ์หนึง่ในหกสตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ภายใน

สวนสนุกนัน้ไดม้กีารน าภาพยนตรช์ือ่ดังมากมายของสตดูโิอมาดดัแปลงเป็นธมีตา่งๆ ตามเนือ้เรือ่งเพือ่มอบความ

สนุกและความบันเทงิใหก้บัผูเ้ขา้ชม ปัจจบุันสวนสนุกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ มทัีง้หมด 4 แหง่ท่ัวโลก คอืทีรั่ฐ

แคลฟิอรเ์นยีและรัฐฟลอรดิา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น และทีป่ระเทศสงิคโปร ์โดย

ตัง้อยูบ่นเกาะเซนโตซา่ เกาะแหง่ความบันเทงิทีม่ชี ือ่เสยีงในบรเิวณตอนใตข้องประเทศ ไมร่วมบัตรเขา้สวนสนุก

ราคาประมาณ 81-100 SGD/ทา่น  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

โซน 1 ฮอลลวีูด๊ 

Hollywood เป็นโซน

แรกทีต่อ้งเดนิผา่นที่

เมือ่เขา้ไปใน ยนูเิวอร์

แซล สตดูโิอ สองขา้ง

ทางนัน้จะมทัีง้รา้นขาย

ของทีร่ะลกึ, ของฝาก 

 

โซน 5 โลกทีห่าย

สาบสญู The Lost 

World เป็นโซนแหง่

การผจัญภัยไปในยคุ

ไดโนเสาร ์จลูาสสคิ

ปารค์ Jurassic Park 

และวอเตอรเ์วลิด ์

WaterWorld 

 

โซน 2 นวิยอรค์ New 

York เมือ่เดนิเขา้มาที่

โซนนีจ้ะรูส้กึเหมอืนวา่

เราก าลังเดนิอยูท่ี่

นวิยอรค์ ใหอ้ารมณ์ของ

ความเป็นเมอืงใหญ่

รา้นคา้ตา่งๆประดับดว้ย

ป้ายไฟ 

 

โซน 6 ดนิแดนแหง่

เชร็ค Far Far Away 

ดนิแดนทีจ่ะไดพ้บกับ

เหลา่ตัวการต์นูใน

ภาพยนตแ์อนนเิมชัน่

เรือ่งเชร็ค โดยมเีจา้

ยักษ์เขยีวเชร็ค, เจา้

หญงิฟิโอน่า และเจา้ลา

ดองกีเ้พือ่นซี ้

 

โซน 3 เมอืงแหง่

อนาคต Sci-Fi Cit  ธมี

ในโซนนีจ้ะดลู ้าสมัย 

เป็นเมอืงแหง่อนาคต 

รวมถงึเครือ่งเลน่ตา่งๆก็

จะเป็นแบบผจญภัยหรอื

เป็นเครือ่งเลน่

หวาดเสยีว 

 

โซน 7 มาดากัสการ ์

Madagascar จะไดพ้บ

กับเหลา่ตัวการต์นูสตัว์

ป่านอ้ยใหญแ่หง่

มาดากัสการ ์การต์นู

ยอดฮติทีข่องใคร

หลายๆคน Join Alex, 

Marty, Melman และ 

Gloria 

 

โซน 4 เมอืงอยีปิต์

โบราณ Ancient Egypt 

เหมอืนไดร้ว่มผจญภัย

คน้หาสมบัตใินดนิแดน

อยีปิตโ์บราณ ซึง่จะได ้

พบกับสสุานฟาโรหต์อ้ง

ค าสาป เครือ่งเลน่ที่

ตอ้งลองก็คอื Revenge 

of the Mummy รถไฟ

เหาะทีจ่ะพาเราทอ่งเขา้

ไปในดนิแดนนักรบ 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

พพิธิภณัฑฑ์ส์ตัวน์ า้ ซ ีอควาเรยีม (S.E.A AQUARIUM) มสีัตวท์ะเลกวา่ 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ์ 

อควาเรยีมแหง่นี้ ใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ศูนยร์วม ปลากระเบนแมนตา้ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รวมถงึ ปลากระเบน

ราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพพิธิภัณฑฑ์์สัตวน์ ้า แบ่งออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึง่แต่ละโซน ก็มีความ

น่าสนใจแตกตา่งกัน ไฮไลทส์ าคัญอยูบ่รเิวณ อโุมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จุดนีเ้ราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน 

วา่ยวนเวยีนอยูจ่ดุนี ้ตืน่ตาตืน่ใจเสมอืนกับการผจญภัยใตท้อ้งมหาสมทุร ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 41 SGD/ทา่น หรอื 

แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลกิซ ์(SKYHELIX) เครือ่งเลน่กลางแจง้แบบพาโนรามา่ทีส่งูทีส่ดุในสงิคโปร ์กระเชา้

ลอยฟ้ากลางแจง้ทีห่มนุเบา ๆ ขณะลอยขึน้สูค่วามสงู 79 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ 

เพลดิเพลนิไปกับการชมววิจากความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกับทัศนยีภาพ 360 องศา ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 18 SGD/

ทา่น 

ทีพั่ก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

Day3 อโุมงคต์น้ไม ้– เมอรไ์ลออน พารค์ – ไชนา่ทาวนค์อมเพล็กซ ์– วดัพระเขีย้วแกว้ – ถนนชอ้ปป้ิงออร ์

ชารด์ – สนามบนิชางง ี– น า้พจุเีวล – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคต์น้ไม ้(TREE TUNNEL) ตัง้อยูใ่น

สวยสาธารณะ ในใจกลางเมอืง มคีวามรม่รืน่มากๆ จากที่

นักทอ่งเทีย่วฮติมาถา่ยรปูสวย ๆ กับอโุมงคแ์หง่นี ้และรวีวิใน

อนิเทอรเ์น็ตมากมาย ๆ จงึท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงที่

ทกุคนอยากไปเยอืน  

 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK) คอืสตัว์

สมมตทิีเ่ป็นสญัลกัษณ์แหง่ประเทศสงิคโปร ์มรีปูรา่งเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และ

อยูบ่นยอดคลืน่ โดยปัจจบุันมรีปูปั้นเมอรไ์ลออ้นทัง้หมด 5 ตัวในประเทศสงิคโปร ์

เมอรไ์ลออ้นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ ตัง้อยูท่ีเ่กาะเซนโตซา่ แตเ่มอรไ์ลออ้นทีเ่ป็นทีรู่จั้ก

มากทีส่ดุ และถอืเป็นแลนดม์ารค์หลักของประเทศสงิคโปร ์ก็คอืเมอรไ์ลออนสขีาว

ทีต่ัง้อยู ่บรเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ถกูออกแบบโดย ฟราเซอร ์บรนูเนอร ์ผูด้แูล

พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าแวนคลฟีในปี พ.ศ. 2507 จากนัน้ในปี พ.ศ. 2509 เมอรไ์ลออ้น

ไดถ้กูใชเ้ป็นสญัลกัษณ์และเครือ่งหมายการคา้ของคณะกรรมการสง่เสรมิการ

 



 
 

ทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์ซึง่ในภายหลังก็ถกูใชเ้รือ่ยมาในวงกวา้งจนกลายเป็น

สญัลักษณ์ของประเทศ 

น าท่านเดนิทางสู ่ไชนา่ทาวนค์อมเพล็กซ ์(CHINA TOWN COMPLEX) อกีหนึง่พกิัดท่องเทีย่วหลักของ

ประเทศสงิคโปรท์ี่มผีูค้นมากมายทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ ภายในมศีูนยอ์าหารที่ใหญ่อันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศสงิคโปรท์ีม่รีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากกวา่สองรอ้ยรา้น มหีลากหลายรา้นใหเ้ลอืกรวมถงึรา้นระดับ มชิลนิ

ไกด ์สงิคโปร ์ไมว่า่จะเป็นรา้น Liao Fan Hong Kong หรอืทีค่นไทยรูจั้กกันดใีนชือ่ ฮอกเกอร ์ชาน  

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระเขีย้วแกว้ (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 

ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 1,875 ลา้นบาท ใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมและการตกแตง่ภายในแบบประเทศ

จนีในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบต และเปิดท าการในปี ค.ศ. 2007 ทีผ่า่นมา เป็น

วดัชือ่ดังในประเทศสงิคโปร ์ซึง่มกีารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตใุนสว่นของฟันหรอืพระทนตข์องพระพทุธเจา้

เอาไวท้ีช่ัน้บนสดุของวัด ไดรั้บการออกแบบและวางแนวคดิโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ทีด่ ารงต าแหน่งเจา้

อาวาสของวดั ประกอบกับความชว่ยเหลอืของทีป่รกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จนกลายเป็นวดัส าคัญและ

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงในปัจจุบัน ตัง้อยู่ในย่านไชน่าทาวน์ น าท่านชมรา้นของฝากดวิตีฟ้ร ีอาท ิ

น า้หอม พวงกญุแจ ช็อกโกแลต ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

จากนั้นใหท้่านอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ (ORCHARD ROAD) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชม

สนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวดีโีอและของเล่นเด็ก ณ 

บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสงิคโปร์ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME 

ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดับโลก  

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีเพื่อเดนิทาง

กลับประเทศไทย 

 

น าทา่นชม น า้ตกจเีวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน ้าตก

อนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 130 ฟตุ ภายในยังสรา้งสวน

จัดสรรคไ์ดอ้ยา่งสวยงาม และน ้าตกอนิดอรอ์ยา่ง The Rain 

Vortex  ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้น

สนามบนิ โดยใชน้ ้าหมนุเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้า

ในสระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

 

 

 

17.30  น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SQ714 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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