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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี– วดัเจ้าแม่กวนอมิ – นํ�าพุแห่งโชคลาภ -   การ์เด้น

บายเดอะเบย์ (แนะนาํเขา้ชมโซนพิเศษ!! ฟลาวเวอร์โดม, คลาวดฟ์อเรสต,์ฟลอรัลแฟนตาซี จ่ายเพิ�ม 499 บ./ท่าน/โดม)– 

สะพานเฮลกิซ์– มาริน่าเบย์แซนด์ – จุดชมววิแซนด์สกายพาร์ค ชมโชว์แสง สี เสียง Wonder Full Light (ไม่รวมตั�ว

ขึ�นจุดชมววิและโชวแ์สงสีเสียงหากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 799 บ./ท่าน) 

03.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั�น 4สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

06.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงีโดยเที�ยวบิน VZ 628 

09.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) 

วนัที� โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เที�ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี– วดัเจา้แม่กวนอิม – นํ� าพแุห่งโชคลาภ -   

การ์เดน้บายเดอะเบย ์(แนะนาํเขา้ชมโซนพิเศษ!! ฟลาวเวอร์โดม, คลาวดฟ์อเรสต,์ฟลอรัลแฟนตาซี จ่ายเพิ�ม 

499 บ./ทา่น/โดม) – สะพานเฮลิกซ์– มาริน่าเบยแ์ซนด–์ จุดชมววิแซนดส์กายพาร์ค ชมโชวแ์สง สี 

เสียงWonder Full Light(ไม่รวมตั�วขึ�นจุดชมวิวและโชวแ์สงสีเสียงหากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่าย

เพิ�ม 799 บ./ท่าน) 

  แนะนาํ 

Ibis หรือ

เทียบเท่า 

★★★ 

2 อิสระชอ้ปปิ� ง ไกดแ์นะนาํสถานที�ท่องเที�ยวการเดินทาง (หากตอ้งการซื�อยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ กรุณาแจง้

ในวนัจอง ผูใ้หญ่ 1,999 บ./เดก็ 4-12 ปี 1,699 บ., S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 4-12 ปี 999 บ.)  

หรือซื�อแพค็เกจมหาสนุกจ่ายเพิ�ม 3,399 บ./ท่าน มีรถและไกดบ์ริการ : อุโมงคต์น้ไม ้- เกาะเซ็น

โตซา – ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์(รวมตั�ว) - ชอ้ปปิ� งออร์ชาร์ด - ยา่นคลาร์กคีย ์– ล่องเรือ

Bumboat(ไม่รวมตั�วล่องเรือหากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 699 บ./ท่าน) 

 แนะนาํ แนะนาํ 

Ibis หรือ

เทียบเท่า 

★★★ 

3 เมอร์ไลออน - Duty Free – ยา่นไชน่าทาวน์ - วดัพระเขี�ยวแกว้ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - 

นํ� าตกจีเวล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป VZ 628 BKK - SIN เวลา 06.30น. – 09.55น. 

ขากลบั VZ 621SIN - BKK เวลา 14.10น. – 15.30น. 

สัมภาระโหลดใต้เครื�อง 20 KG. ถือขึ�นเครื�อง 7 KG. (อาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กบัสายการบิน) 



 

วดัเจ้าแม่กวนอมิเป็นวดัทางพทุธศาสนาในยา่นบูกิสที�มีชื�อเสียงเป็นอยา่งมากทั�งสาํหรับชาวสิงคโปร์และนกัท่องเที�ยว โดยจะมีผูค้นแวะเวยีนมา

สกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นจาํนวนมากตลอดทั�งวนั โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุ เสาร์ - อาทิตย ์และ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะมีความเชื�อวา่

ใครที�มาขอพรกบัเจา้แม่กวนอิมในวดัแห่งนี�แลว้จะไดส้มความปรารถนา ตั�งอยูใ่นยา่นบูกิส 

นํ�าพุแห่งโชคลาภไดรั้บการจดบนัทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กวา่เป็นนํ�าพทีุ�ใหญ่ที�สุดในโลกเมื�อปี 

ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตวันํ� าพตุั�งอยูต่รงกลางระหวา่งหมูตึ่กซนัเทคทั�งหา้ที�เชื�อวา่มีฮวง

จุย้ที�ดีที�สุด เปิดใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ไปชมและแวะมารับพลงันํ� าแห่งความรํ� ารวย ตวันํ� าพสุร้างเป็น

รูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานสี�ขา้ง 

เที�ยงบริการอาหารกลางวนั เมนูพเิศษ!!บักกุ๊ดเต๋ 



การ์เด้น บาย เดอะเบย์ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญริ่มอ่าวมารีน่า มีพรรณไมน้านาชนิดจากทั�วโลก ตั�งอยูบ่นพื�นที�กวา่ 1 ลา้น

ตารางกิโลเมตร ดว้ยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ลา้นดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ลา้นบาท(แนะนาํเขา้ชมโซนพิเศษ!! ฟลาวเวอร์โดม, 

คลาวดฟ์อเรสต,์ฟลอรัลแฟนตาซี จ่ายเพิ�ม 499 บ./ท่าน/โดม) 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)โดมเรือนกระจกที�จดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทั�วทุกมุม

โลก โดยมีการควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ 

สวนออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียนสวน

มะกอก จุดที�เป็นไฮไลทคื์อสวนดอกไมต้รงกลางโดมที�มีทั�งสวนฝรั�งเศส สวนทิวลิป สวน

เปอร์เซียน และสวนญี�ปุ่นที�จะมีการหมุนเวยีนไมด้อกไปตามฤดูกาลและตามธีมพิเศษของแต่ละ

เทศกาลนั�นๆ 

 
คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST)ภายในประกอบไปดว้ยน นํ� าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารนํ� า 

และตน้ไมน้านาชนิด ภายใตพ้ื�นที�ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี�ไม่มีเสาเพื�อคํ�ายนั

แมแ้ต่ตน้เดียวถือเป็นอีกหนึ�งตวัอยา่งโครงสร้างทางวศิวกรรมที�น่า ทึ�ง ส่วนหลงัคาของโดม

ประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ชิ�น โดมแห่งนี� มีการควบคุมความชื�นและอุณหภูมิไวที้� 23-25 

องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื�นไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั�นทุกคนที�มาเยอืนจะไดส้มัผสั

ถึงบรรยากาศเหมือนกบัอยูท่่ามกลางหุบเขาในป่าฝน 

 
ฟลอรัลแฟนตาซี (FLORAL FANTASY) เป็นสวนดอกไมที้�ผา่นการตกแต่ง มีพื�นที� 1,500 

ตารางเมตร เป็นส่วนจดัแสดงที�เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจดัแสดงดอกไมที้�มีลกัษณะเฉพาะ ไม่วา่จะ

เป็นรูปแกะสลกัจากไม ้งานศิลปะจากดอกไม ้ใหค้วามรู้สึกเหมือนท่านอยูใ่นดินแดนแห่งเทพนิยาย



 

สะพานเกลยีว Helix Bridge เปิดเมื�อ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟตุ เป็นสะพานคนเดินที�

มีรูปทรงทนัสมยัตั�งอยูที่�อ่าวมาริน่าเชื�อมระหวา่ง Marina Center กบั Marina South โดยในยามคํ�าคืนจะมีการเปิดไฟที�ประดบัไว้

ใหค้วามสวยงามเป็นนอยา่งมาก 

มาริน่าเบย์แซนด์สเป็นอีกหนึ�งสญัลกัษณ์ของความเจริญกา้วหนา้ทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบนัเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรู

ขนาดใหญ่ 3 อาคาร หา้งสินคา้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอน พื�นที�ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมววิ พิพิธภณัฑ ์คาสิโน โรง

ภาพยนตร์ และชอ้ปแบรนดเ์นม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระวา่ยนํ� าและจุดชมววิบนอาคารมารีน่าเบย์

แซนดส์ามารถมองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศาจุดชมววิสูงเสียดฟ้าบนตึกที�เป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านที�จะ

เขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอร์ตและมีอาย ุ21 ปีขึ�นไปแตง่กายสุภาพ 



จุดชมววิแซนด์สกายพาร์ค เป็นดาดฟ้าที�ไม่เหมือนใคร โดยสูงจากพื�นดิน 200 เมตร มีสระวา่ยนํ� าลอยฟ้าและจุดชมววิอนังดงาม จากสระวา่ย

นํ� าลอยฟ้าของ Marina Bay Sands SkyParkสามารถมองไปเห็นเสน้ขอบฟ้าของสิงคโปร์ในยามกลางวนั(ไม่รวมตั�วขึ�นจุดชมววิและ

โชวแ์สงสีเสียงหากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 799 บ./ท่าน) 

ชม Wonder Full Light(ฟรีค่าเขา้ชม กรณีซื�อบตัรขึ�น Sand Sky Park)มีรอบการแสดงดงันี�  อา.-พฤ. 20.00น./21.00น. 

   ศ.-ส. 20.00น./21.00น./22.00น. 
คํ�าอสิระรับประทานอาหารคํ�า 

พกัIbisหรือเทยีบเท่า 



Day 2 อสิระช้อปปิ� ง ไกด์แนะนําสถานที�ท่องเที�ยวการเดินทาง (หากตอ้งการซื�อยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ กรุณาแจง้ใน

วนัจอง ผูใ้หญ่ 1,999 บ./เด็ก 4-12 ปี 1,699 บ., S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 4-12 ปี 999 บ.) 

 หรือซื�อแพค็เกจมหาสนุกจ่ายเพิ�ม 3,399 บ./ท่าน มีรถและไกด์บริการ : อุโมงค์ต้นไม้ - เกาะเซ็นโตซา – ยูนิเวอร์

ซัล สตูดิโอส์(รวมตั�ว) - ช้อปปิ� งออร์ชาร์ด - ย่านคลาร์กคีย์ – ล่องเรือ Bumboat(ไม่รวมตั�วล่องเรือหากสนใจกรุณาแจง้

ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 699 บ./ท่าน) 

เช้าบริการอาหารเช้า 

S.E.A. Aquariumเป็นพิพธิภณัฑส์ตัวน์ํ� าทางทะเลที�ใหญ่ที�สุดใน โลก มีสตัวท์ะเลมากกวา่ 800 สายพนัธ์ุ จาํนวนมากกวา่ 100,000 ตวั 

เช่นปลาฉลามหวัคอ้น ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และที�นี�จะพาท่านดาํดิ�งสู่การผจญภยัในโลกใตท้ะเลที�ใหญ่ที�สุดโลก 

อุโมงค์ต้นไม้อยูที่�สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลกัษณะเป็นเหมือนบนัไดวนขึ�นดา้นบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือ

เป็นแลนมาร์คของนกัท่องเที�ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งนี�   



เกาะเซ็นโตซ่าเกาะแห่งความบนัเทิงและความสนุกสนานจากพื�นที�บนเกาะประกอบไปดว้ยสวนสนุกชื�อดงัอยา่งยูนิเวอร์แซล สตูดโิอพิพิธภณัฑ์

สตัวน์ํ� าทางทะเลที�ใหญ่ที�สุดในโลก พิพิธภณัฑหุ่์นขี�ผึ�ง สวนนํ� า ชายหาด เครื�องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั�นนาํมากมาย 

(หากตอ้งการซื�อยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ กรุณาแจง้ในวนัจอง ผูใ้หญ่ 1,999 บ./เด็ก 4-12 ปี 1,699 บ., S.E.A Aquarium 1,199 บ./

เด็ก 4-12 ปี 999 บ.) 

เที�ยงอสิระรับประทานอาหารกลางวนั  



 

ช้อปปิ� งออร์ชาร์ดเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของประเทศสิงคโปร์ สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการชอ้ปปิ� ง

ไดอ้ยา่งเตม็ที�... 

ย่านคลาร์กคย์ีเป็นยา่นที�ครึกครื�นที�สุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถานบนัเทิงยามคํ�าคืน ชมโชวแ์สงสีเสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่า

เบยแ์ซนดส์ เป็นการแสดงนํ� าพ ุ ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักาลและท่านยงัสามารถ ล่องเรือ BumBoatชมสถานที�ไฮไลทต์่างๆ พร้อม

เก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทบัใจโดยจะใชเ้วลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมตั�วล่องเรือหากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 699 บ./ท่าน) 
คํ�าอสิระรับประทานอาหารคํ�า 

พกัIbisหรือเทยีบเท่า 



Day 3 เมอร์ไลออน - Duty Free – ย่านไชน่าทาวน์ - วดัพระเขี�ยวแก้ว - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - นํ�าตกจี

เวล -   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
เช้าบริการอาหารเช้า 

เมอร์ไลออนเครื�องหมายประจาํชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นสิ�งที�คนทั�วโลกรู้จกั และเป็นแลนดม์าร์คที�นกัท่องเที�ยวมาเยอืนมากที�สุดของ

ประเทศ ถูกออกแบบขึ�นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั นาํท่านอิสระชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีDuty Free 

ย่านไซน่าทาวน์ยา่นท่องเที�ยวชื�อดงัขึ�นชื�อในเรื�องแหล่งอาหารการกินหลากหลายรูปแบบ แหล่งซื�อของฝาก เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตล์โค

โลเนียลที�ไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดี ประดบัโคมสีแดงตามทอ้งถนน ใหบ้รรยากาศสไตลจี์นอยา่งแทจ้ริง 



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื�อให้สอดคล้องกบัสายการบนิ 

สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัที�เดนิทาง ทั�งนี�เราจะคาํนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดที�ต้องออกตั�วภายใน (เครื�องบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�การทาํการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมกีาร

ปรับเปลี�ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

วดัพระเขี�ยวแก้วเป็นวดัขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมยัราชวงศถ์งั เป็นที�ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ�งเป็นพระ

ทนตข์องพระพทุธเจา้บรรจุอยูใ่นสถูปทองคาํ ผูค้นนิยมมาวดันี� เพื�อแกปี้ชง เสริมดวง ขอพรจากเทพเจา้ที�คุม้ครองปีเกิด 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางง ีเพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั�นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปปิ� ง เลือกซื�อของฝาก ของที�ระลึก

ได ้ภายในสนามบินนํ�าตกจเีวล เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสญัชาติอิสราเอล-อเมริกนั เป็นอาคารที�มีไลฟ์สไตลแ์บบ

หา้งสรรพสินคา้ท่ามกลางธรรมชาติที�อลงัการมากๆ ดว้ยความสูง 10 ชั�น มีขนาดพื�นที�ถึง135,700 ตารางเมตร มีนํ� าตกในอาคารที�สูงที�สุด

ในโลก มีตน้ไมม้ากกวา่ 100,000 ตน้ พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ชอ้ปปิ� งแบรนดด์งัมากกวา่ 300 

ร้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอนิล่วงหนา้รวมถึงทางเชื�อมต่อทุกเทอมินอล นบัวา่เป็นประสบการณ์ที�ไม่เหมือน

ใคร 

14.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินVietJetโดยเที�ยวบิน VZ 621 

15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



อตัราค่าบริการ 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 

(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี 

ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

(ราคาต่อท่าน) 

19 – 21 สิงหาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

20 – 22 สิงหาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

02 – 04 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

03 – 05 กนัยายน 65 10,777.- 10,777.- 4,477.- 

09 – 11 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

10 – 12 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

16 – 18 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

17 – 19 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

24 – 26 กนัยายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

30 กนัยายน – 02 ตุลาคม 65 13,777.- 13,277.- 4,477.- 

13 - 15 ตุลาคม 65 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต) 

14,777.- 14,277.- 4,477.- 

21 - 23 ตุลาคม 65 

(วนัปิยมหาราช) 

14,777.- 14,277.- 4,477.- 

22 - 24 ตุลาคม 65 14,777.- 14,277.- 4,477.- 

29 – 31 ตุลาคม 65 14,777.- 14,277.- 4,477.- 



 



 





 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื�อท่านได้ทาํการจอง ทวัร์สิงคโปร์ กบั ไทยฟลาย ทราเวล จํากดั จากนั�น เจ้าหน้าที�จะติดต่อกลบั  

เพื�อแจ้งรายละเอียดการชําระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทาํการค่ะ 

 


