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วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร ์– น้ําพุแห่งความมัง่คัง่ – 
การเ์ดน้ส ์บาย เดอะ เบย ์– เมอรไ์ลออน พารค์ – ถา่ยรุปสะพานเกลยีวเฮลกิซ ์– มา
รน่ีา เบย ์แซนดส์ – ถา่ยรปูยา่น คลากคยี ์

   
IBIS STYLE ALBERT  
หรอืเทยีบเทา่  

2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําในการทอ่งเทีย่วแกท่่าน)    
IBIS STYLE ALBERT  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
อุโมงค์ตน้ไม ้– วดัพระเขีย้วแกว้ – สนามบนิชางง ี– น้ําพุจเีวล – สนามบนิสุวรรณ
ภมู ิ     

** รายการข้างต้นอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยน ** 



 
 
 

 
 

BKK  SIN SIN  BKK 

  
TR609 09.30 1255 TR616 17.30 19.00 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่ม ีเตียงพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

*อายไุม ่เกิน 9 ปี* 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

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 มิถนุายน 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 กนัยายน 2566 14,990 13,990 4,500 
09 – 11 กนัยายน 2566 14,990 13,990 4,500 
16 – 18 กนัยายน 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 

** ที่พกัไม ่ม ีห้องสาํหรบั 3 ท่าน กรณีลกูค้าเดินทาง 3 ท่านต้องชาํระค่าพกัเดี่ยวเพ่ิม ** 
อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศก  ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร  ์1,500 บาท/ท่าน * 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 3 วนั 2 คืน : โดยสายการบิน SCOOT (TR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการ
แนะนําเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ และอุบตัเิหตุเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

  



 
Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร  ์– นํ้าพุแห่งความม ัง่ค ัง่ – การเ์ด้นส ์ บาย เดอะ เบย  ์– 

เมอรไ์ลออน พารค์ – ถ่ายรปุสะพานเกลียวเฮลิกซ ์– มารีน่า เบย ์แซนดส์ – ถ่ายรปูย่าน คลากคีย ์

06.30 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ SCOOT (TR) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรบั 
และ อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

09.30 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR609 
12.55 เดนิทางถงึ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  ์(เวลาท้องถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบั

กระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 
นําท่านเดนิทางสู่ นํ้าพแุห่งความม ัง่ค ัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจุดรบัพลงัฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ด ตัง้อยู่ทีซ่นัเทค ซติี้ กลุ่มอาคารที่
สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ ทัง้หมด 5 อาคาร เปรยีบเสมอืนนิ้วทัง้ 5  และ กลางผ่ามอืมน้ํีาพ ุซึง่น้ํานี้กเ็ปรยีบเสมอืนเงนิทีอ่ยูใ่นกํามอื และไดร้บัการ
บนัทกึ จาก Guinness Book of Records ใหเ้ป็น น้ําพ ุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ปี 1998 มคีวามสงู 13.8 เมตร   
 

 

 
 
วธิกีารขอพร  
ใหนํ้ามอืขวาสมัผสัสายน้ําและอธษิฐาน 1 ขอ้ จากนัน้เดนิวนตาม
เขม็นาฬกิา 3 รอบ มคีวามเชื่อว่าคําอธฐิานจะเป็นผลสาํเรจ็ โดย
ปกตจิะเปิดใหเ้ขา้ชมวนัละ 3 เวลาดงัน้ี 10.00-12.00 และ 14.00-
16.00 และ 18.00-19.30 น. 

 
  



 
นําท่านเดนิทางสู่ การเ์ด้นส์ บาย เดอะ เบย  ์(GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีก่ว่า 1 ลา้นตารางเมตร
ของอ่าวมารน่ีา เบย ์ประเทศสงิคโปร ์ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถงึ 1,035 ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 24,000 ลา้นบาท ภายในมี
การออกแบบอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามโดดเด่นสวยงามแลว้กย็งัเป็นสญัญาลกัษณ์ของ 
กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ทา่น 
ภายในประกอบไปด้วยน้ําตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ํา และต้นไม้นานาชนิด 
ภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสาเพื่อคํ้ายนั
แม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่าทึ่ง ส่วน
หลังคาของโดมประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งน้ีมีการควบคุม
ความชืน้และอุณหภมูไิวท้ี ่23-25 องศาเซลเซยีส คงสภาพของป่าฝนเขตรอ้นชืน้
ไวอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันัน้ทุกคนทีม่าเยอืนจะได้สมัผสัถงึบรรยากาศเหมอืนกบัอยู่
ทา่มกลางหบุเขาในป่าฝน 

 

ฟลาวเวอร  ์โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ทา่น 
โดมเรอืนกระจกที่จดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก โดยมกีารควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวน
ออสเตรเลยี สวนแอฟรกิาใต ้สวนอเมรกิาใต ้สวนแคลฟิอรเ์นีย สวนเมดเิตอรเ์ร
เนียน สวนมะกอก จุดที่เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทัง้สวน
ฝรัง่เศส สวนทวิลปิ สวนเปอรเ์ซยีน และสวนญี่ปุ่ นทีจ่ะมกีารหมุนเวยีนไมด้อก
ไปตามฤดูกาลและตามธมีพเิศษของแต่ละเทศกาลนัน้ๆ 

 

ฟลอรลั แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไมร่วมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน 
เป็นสวนดอกไมท้ีผ่า่นการตกแต่ง มพีืน้ที ่1,500 ตารางเมตร เป็นสว่นจดัแสดงที่
เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูป
แกะสลกัจากไมท้ีง่ดงามน่า งานศลิปะจากดอกไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนท่านอยูใ่น
ดนิแดนแหง่เทพนิยาย 
** หากลูกค้าซื้อเป็นแพก็เกจ โดยเขา้ชมมากกว่า 1 โดม จะมโีปรโมชัน่ราคา
พเิศษ ซึง่ราคาอาจแต่ต่างกนั กรุณาสอบถามกบัมคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัร ์** 

จากนัน้นําท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออน พารค์ (MERLION PARK) คอืสตัว์สมมตทิี่เป็นสญัลกัษณ์
แหง่ประเทศสงิคโปร ์มรีปูรา่งเป็นสงิโต มหีางเป็นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยปัจจุบนัมรีปูปัน้เมอรไ์ล
ออ้นทัง้หมด 5 ตวัในประเทศสงิคโปร ์เมอรไ์ลออ้นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ตัง้อยูท่ีเ่กาะเซนโตซ่า แต่เมอรไ์ล
อ้อนที่เป็นที่รูจ้กัมากที่สุด และถอืเป็นแลนด์มาร์คหลกัของประเทศสงิคโปร์ กค็อืเมอร์ไลออนสขีาวที่
ตัง้อยู่ บรเิวณรมิอ่าวมารน่ีาเบย์ ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร ์บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพพิธิภณัฑ์สตัว์น้ําแวน
คลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนัน้ในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสญัลกัษณ์และเครื่องหมาย
การค้าของคณะกรรมการส่งเสรมิการท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ ซึ่งในภายหลงัก็ถูกใช้เรื่อยมาในวง
กวา้งจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ 

 

  

 

นําท่าน ถ่ายร ุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็น
สะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหน่ึงของ
ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมี
สวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยงัมีความน่าสนใจ
ตัง้แต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มี
ลกัษณะเป็นท่อ 2 อนัที่จะหมุนพนักนัไปเรื่อยๆตามความยาว
ของสะพานทีเ่อาแนวคดิมากจากรปูแบบของดเีอน็เอ ซึง่นอกจาก
ความสวยงามแล้วยงัช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพาน
ดว้ย โดยสะพานมคีวามยาวทัง้หมด 280 เมตร ในเวลากลางคนื
จะเปิดไฟสวยงามอยา่งมาก 

 



 

  
จํานัน้นําท่านเดนิต่อไปยงั มารีน่า เบย  ์แซนดส์ (MARINA BAY SANDS) อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์สาํคญับรเิวณอ่าวมารน่ีาดยพืน้ทีด่า้นใน
ประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์โดยถอืเป็นอาคารทีม่มีลูคา่ในการก่อสรา้งสงูทีสุ่ดใน
โลก ดว้ยงบประมาณ 8 พนัลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์หรอืเกอืบสองแสนลา้นบาท รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระว่ายน้ําและจุดชมววิ
บนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระว่ายน้ํากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด และตัง้อยูส่งูทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย ไมร่วมค่าขึน้ตกึ  

 ** พเีรยีดช่วงปีใหมใ่นบางสถานทีร่ถบสัอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วไดน้ักท่องเทีย่วอาจจะตอ้งเดนิเทา้ หรอืใชบ้รกิารของรถสาธารณะ ** 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สงิคโปรม์กัไดร้บัการกล่าวถงึว่าเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป เพราะทีน่ี่เตม็ไปดว้ยสนิคา้
และของลํ้าค่าในระดบัสากลทีส่รา้งความพอใจใหบ้รรดานักชอ้ป ที่ได้เหน็แบรนด์
เสื้อผ้าชัน้ นํา อย่างเช่น Fendi และ  Prada ในห้างสรรพสินค้าสุดหรูที่ เ ป็น
สญัลกัษณ์ของสงิคโปร์ อย่าพลาดที่จะแวะไปที่รา้นสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton 
ในสิงคโปร์ ซึ่งตัง้อยู่ในซุ้มกระจกลอยน้ํา ภายในออกแบบตกแต่งให้ความรู้สกึ
เหมอืนคณุกําลงัอยูบ่นเรอืยอชตส์ุดหร ูนอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารมากมาย 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 5 SGD/ทา่น 
เป็นนิทรรศการทีเ่กีย่วกบัแสง ส ีทีจ่ดัแสดงอยูช่ ัน้ล่างสุดของหา้ง THE SHOPPES 
AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างทีท่่านกําลงัชอ้ปป้ิงอยู่ เมื่อท่านมองลงไป
เห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพร้อมกบัแสงไฟที่เปลี่ยนสีสนัไป
เรือ่ยๆ 

   

 

นําท่านชม SPECTRA LIGHT & WATER SHOW ซึ่งเป็นโชว์สุดอลงัการที่น่าตื่น
ตาตื่นใจให้กบันักท่องเที่ยวได้มาเยอืนสงิคโปร์ เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ 
สายน้ํา ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ มปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ 
MARINA BAY SAND  
(การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีฝนตก หรอืมกีจิกรมของทางหา้ง) 

 
 



 
Day2 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (หวัหน้าทวัรใ์ห้คาํแนะนําในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค ํา่เพื่อ

ความสะดวกในการท่องเที่ยว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ** กรณีล ูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซน็โตซ่า หวัหน้าทวัรจ์ะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเที่ยวชาํระค่าเดินทางเอง ** 

 กิจกรรมที่น่าสนใจ 
 ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดบัโลกทีส่รา้งขึน้โดยบรษิทัเอน็บซียีนิูเวอรแ์ซล และยนิูเวอรแ์ซลพกิเจอร ์

หน่ึงในหกสตดูโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ภายในสวนสนุกนัน้ไดม้กีารนําภาพยนตรช์ือ่ดงัมากมายของสตดูโิอ
มาดดัแปลงเป็นธมีต่างๆ ตามเน้ือเรือ่งเพือ่มอบความสนุกและความบนัเทงิใหก้บัผูเ้ขา้ชม ปัจจุบนัสวนสนุกของยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิอ มี
ทัง้หมด 4 แหง่ทัว่โลก คอืทีร่ฐัแคลฟิอรเ์นียและรฐัฟลอรดิา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น และทีป่ระเทศสงิคโปร ์โดย
ตัง้อยูบ่นเกาะเซนโตซ่า เกาะแหง่ความบนัเทงิทีม่ชีือ่เสยีงในบรเิวณตอนใตข้องประเทศ ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนุกราคาประมาณ 81-100 
SGD/ทา่น  สวนสนุกอาจปิดวนัจนัทร ์และองัคาร นักทอ่งเทีย่วควรเชค็วนัทีส่วนสนุกเปิดอกีครัง้ก่อนทาํการจอง 

 

โซน 1 ฮอลลีวู๊ด Hollywood เป็น
โซนแรกทีต่อ้งเดนิผ่านทีเ่มือ่เขา้ไป
ใน ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สองข้าง
ทางนัน้จะมทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, 
ของฝาก  

โซน  5 โลกที่หายสาบสูญ  The 
Lost World เป็นโซนแห่งการผจญั
ภัยไปในยุคไดโนเสาร์ จูลาสสิค
ปาร์ค Jurassic Park และวอเตอร์
เวลิด ์WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New York เมื่อ
เดนิเขา้มาทีโ่ซนนี้จะรูส้กึเหมอืนว่า
เรากําลังเดินอยู่ที่ นิวยอร์ค ให้
อารมณ์ของความเป็นเมืองใหญ่
รา้นคา้ต่างๆประดบัดว้ยป้ายไฟ  

โซน 6 ดนิแดนแห่งเชร็ค Far Far 
Away ดนิแดนที่จะได้พบกบัเหล่า
ตวัการต์ูนในภาพยนต์แอนนิเมชัน่
เรื่องเชรค็ โดยมเีจา้ยกัษเ์ขยีวเชรค็
, เจ้าหญงิฟิโอน่า และเจ้าลาดองกี้
เพือ่นซี ้

 

โซน 3 เมอืงแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  
ธมีในโซนน้ีจะดูลํ้าสมยั เป็นเมอืง
แห่งอนาคต  รวมถึงเครื่องเล่น
ต่างๆก็จะเป็นแบบผจญภัยหรือ
เป็นเครือ่งเลน่หวาดเสยีว  

โซน 7 มาดากสัการ์ Madagascar 
จะไดพ้บกบัเหล่าตวัการต์ูนสตัวป่์า
น้อยใหญ่แห่งมาดากสัการ ์การต์ูน
ยอดฮติที่ของใครหลายๆคน Join 
Alex, Marty, Melman และ Gloria 

 

โซน 4 เมอืงอยีปิตโ์บราณ Ancient 
Egypt เ หมือน ได้ ร่ ว มผจญภัย
ค้นหาสมบัติ ในดินแดนอียิปต์
โบราณ  ซึ่ งจะได้พบกับ สุสาน
ฟาโรห์ต้องคําสาป เครื่องเล่นที่
ต้ อ ง ลอ งก็คือ  Revenge of the 
Mummy รถไฟเหาะทีจ่ะพาเราทอ่ง
เขา้ไปในดนิแดนนกัรบ 

   



 
พิพิธภณัฑ์ฑ์สตัวน์ํ้า ซี อควาเรียม  (S.E.A AQUARIUM) มสีตัว์ทะเลกว่า 100,000 ตวั จาก 800 สายพนัธุ์ อควาเรยีมแห่งน้ี ใหญ่อนัดบั
ตน้ๆ ของโลก ศูนยร์วม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถงึ ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพพิธิภณัฑ์ฑส์ตัว์น้ํา 
แบง่ออกเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึง่แต่ละโซน กม็คีวามน่าสนใจแตกต่างกนั ไฮไลทส์าํคญัอยู่บรเิวณ อุโมงกระจก ทางเดนิใตท้ะเล จุดน้ีเราจะเหน็
ปลาฉลาม ปลากระเบน วา่ยวนเวยีนอยูจุ่ดน้ี ตืน่ตาตื่นใจเสมอืนกบัการผจญภยัใตท้อ้งมหาสมทุร ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 41 SGD/ทา่น หรอื 
แลนดม์ารค์ใหม ่สกาย เฮลิกซ ์(SKYHELIX) เครือ่งเลน่กลางแจง้แบบพาโนราม่าทีส่งูทีสุ่ดในสงิคโปร ์กระเชา้ลอยฟ้ากลางแจง้ทีห่มุนเบา ๆ 
ขณะลอยขึน้สูค่วามสงู 79 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล และหอ้ยเทา้ไปในอากาศ เพลดิเพลนิไปกบัการชมววิจากความสงู ตืน่ตาตืน่ใจกบั
ทศันียภาพ 360 องศา ไมร่วมค่าเขา้ประมาณ 18 SGD/ทา่น 

ทีพ่กั IBIS STYLE ALBERT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 อโุมงคต์้นไม้ – วดัพระเขีย้วแก้ว – สนามบินชางงี – นํ้าพจุีเวล – สนามบินสวุรรณภมูิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ อ ุโมงคต์้นไม ้ (TREE TUNNEL) ตัง้อยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมอืง มคีวามร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมา
ถ่ายรปูสวย ๆ กบัอุโมงคแ์หง่นี้ และรวีวิในอนิเทอรเ์น็ตมากมาย ๆ จงึทาํใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ชีือ่เสยีงทีทุ่กคนอยากไปเยอืน  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สรา้งขึน้ดว้ยงบประมาณ 75 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 
1,875 ลา้นบาท ใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจนีในสมยัราชวงัถงั ผสมผสานกบัศลิปะแบบแมนดาลาจากทเิบต 
และเปิดทาํการในปี ค.ศ. 2007 ทีผ่า่นมา เป็นวดัชือ่ดงัในประเทศสงิคโปร ์ซึง่มกีารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในสว่นของฟันหรอืพระทนต์
ของพระพุทธเจา้เอาไวท้ีช่ ัน้บนสุดของวดั ไดร้บัการออกแบบและวางแนวคดิโดยพระอาจารย ์Shi Fa Zhao ทีด่าํรงตําแหน่งเจา้อาวาสของวดั 
ประกอบกบัความช่วยเหลอืของที่ปรกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวดัสําคญัและสถานทีท่่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงในปัจจุบนั 
ตัง้อยูใ่นยา่นไชน่าทาวน์ นําท่านชมรา้นของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ นํ้าหอม พวงกญุแจ ชอ็กโกแลต ของที่ระล ึกต่างๆ  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินชางงี เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
นําท่านชม นํ้าตกจีเวล  (THE RAIN VORTEX) เป็นน้ําตกอินดอร์ที่สูงที่สุด
ในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยงัสร้างสวนจดัสรรค์ได้อย่างสวยงาม และ
น้ําตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ําตกอินดอร์ที่สูงที่สุดใน
โลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ํ้าหมุนเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน้ําในสระ
วา่ยน้ําขนาดมาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

  
17.30  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT (TR) เทีย่วบนิที ่TR604 
19.00 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 



 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


