ทัวร์ สิงคโปร์ : TOUR30314

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ าพุแห่งโชคลาภ–
สิ งคโปร์ ฟลายเออร์ – ย่านคลาร์กคีย ์ - ล่องเรื อBumboat

2

วัดเทียนฮกเก๋ ง – วัดศรี มาริ อมั มัน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - ตรอกฮาจิเลน - บูกิสสตรี ท มาร์เก็ต – การ์
เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริ น่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light&Water

3

อิสระช้อปปิ้ ง ไกด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง
(ราคาตัว๋ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผูใ้ หญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท)
หรื อซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริ การพาเที่ยว*
อุโมงค์ตน้ ไม้ - เกาะเซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตัว๋ ) - ช้อปปิ้ ง IMM
เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด
เมอร์ไลออน - Duty Free – ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี - ท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ

4

ขาไป
ขากลับ

BKK – SIN TR625
SIN – BKK TR610

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
Ibis hotel
Bencoolen หรื อ
เทียบเท่า
Ibis hotel
Bencoolen หรื อ
เทียบเท่า
Ibis hotel
Bencoolen หรื อ
เทียบเท่า

เวลา 10.50น. - 14.15น.
เวลา 16.00น. – 17.30น.

สัมภาระโหลดใต้ เครื่ อง 20 KG. ถือขึน้ เครื่ อง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั สายการบิน)

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่ าอากาศยานสิงคโปร์ ชางงี – วัดเจ้ าแม่กวนอิม – น้าพุแห่ งโชคลาภ– สิงคโปร์ ฟลายเออร์ –
ย่านคลาร์ กคีย์ - ล่องเรื อBumboat
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ … สายการบิน Scoot (TR)โดยมีเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

10.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์
14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมีความทันสมัย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของโลก หนึ่งในประเทศ
ที่ฮิตอันดับต้นฯ ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ย่านช้อปปิ้ งที่มีสีสัน และประชากร
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวสู งเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
วัดเจ้ าแม่ กวนอิมกวนอิมตงฮุด เป็ นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมากทั้งสาหรับชาวสิ งคโปร์และนักท่องเที่ยว โดยจะมี

ผูค้ นแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นจานวนมากตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ ในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน เพราะ
มีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ตั้งอยูใ่ นย่านบูกิส น้าพุแห่ งความมั่งคัง่ ได้รับการจด

บันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็ นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998 (สู ง 13.8 เมตร) โดยตัวน้ าพุต้งั อยูต่ รงกลางระหว่างหมูต่ ึกซันเทคทั้ง
ห้าที่เชื่อว่ามีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปชมและแวะมารับพลังน้ าแห่งความร่ ารวย ตัวน้ าพุสร้างเป็ นรู ปวงแหวนทองแดงมีขาเป็ น
ฐานสี่ ขา้ ง

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิ งคโปร์ ในมุมสู งแบบ 360 องศา กับ สิ งคโปร์ ฟลายเออร์ (ไม่รวมค่าบัตร) ชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์
สถานที่อยูบ่ ริ เวณริ มอ่าวมารี น่า ซึ่ งสู งจากพื้นดินถึง 165 เมตร หรื อเทียบเท่ากับตึก 42 ชั้น มีท้ งั หมด 28 แคปซูล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ
ค่า บริการอาหารค่าเมนู บักกุ๊ดเต๋
ย่านคลาร์ กคีย์ เป็ นย่านที่ครึ กครื้ นที่สุดในสิ งคโปร์ เพียบพร้อมด้วยสถานบันเทิงยามค่าคืน ชมโชว์แสงสี เสี ยงริ มอ่าวมารี นา จากยอดตึกมาริ น่าเบย์
แซนด์ส เป็ นการแสดงน้ าพุ ไฟ แสง และเลเซอร์สุดอลังกาล และท่านยังสามารถ ล่องเรื อ BumBoat ชมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ พร้อมเก็บภาพ
บรรยากาศแห่งความประทับใจโดยจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบัตร 25 SGD/ท่าน)
พัก Ibis hotel Bencoolen หรื อเทียบเท่ า

Day 2 วัดเทียนฮกเก๋ง – วัดศรีมาริอัมมัน – วัดพระเขีย้ วแก้ว – ตรอกฮาจิเลน - บูกสิ สตรีท มาร์ เก็ต – การ์ เด้นบายเดอะเบย์ –
สะพานHelix – มาริน่าเบย์ แซนด์ ชมโชว์ Light&Water
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเทียนฮกเก๋ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผูม้ ีชื่อเสี ยง อาทิ เศรษฐีผใู ้ จบุญ
นามว่า ตัน ต็อก เส็ง เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของสิ งคโปร์ บูชาหม่าโจ่ว หรื อเจ้าแม่ทบั ทิม(เทพธิ ดาแห่งท้องทะเล) ท่านจะได้สัมผัส
สถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนดั้งเดิม
วัดศรีมาริอมั มัน เป็ นวัดที่มีรายละเอียดของรู ปปั้นและการแกะสลักมาก โดยเฉพาะเจดีย ์ 6ชั้น ที่อยูด่ า้ นบนของประตูทางเข้า ที่มีการแกะสลัก
รู ปปั้นเทพและสัตว์ต่างๆตามนิทานปราปราของศาสนาฮินดู จึงต้องมีการบารุ งรักษาอยูเ่ สมอ โดยเพิง่ ผ่านการทาสี ใหม่ท้งั หมดเมื่อปี 2010
วัดพระเขีย้ วแก้ว เป็ นวัดขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็ นพระ
ทนต์ของพระพุทธเจ้าบรรจุอยูใ่ นสถูปทองคา ผูค้ นนิยมมาวัดนี้เพื่อแก้ปีชง เสริ มดวง ขอพรจากเทพเจ้าที่คมุ้ ครองปี เกิด

ตรอกฮาจิ เป็ นถนนช้อปปิ้ งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแฟชัน่ จากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่ น ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า และพวกสิ นค้าไลฟ์ สไตล์ต่างๆ ราคาไม่แพง
ตลาดบูกิส สตรีท เป็ นแหล่งช้อปที่ขายของจิปาถะหลากหลาย อาทิ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ขนมปลไม้ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ของฝาก และ
ของที่ระลึก แบ่งออกเป็ นตรอกซอกซอยเล็กๆ

การ์ เด้ น บาย เดอะเบย์ ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารี น่า มีพรรณไม้นานาชนิดจากทัว่ โลก ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว่า 1 ล้าน
ตารางกิโลเมตร ด้วยงบการสร้างสู งถึง 1,035 ล้านดอลล่าสิ งคโปร์ หรื อประมาณ 24,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบัตร Super Tree 8 SGD/ท่าน)
คลาวด์ ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปด้วยน น้ าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ า และต้นไม้นานาชนิด
ภายใต้ พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสู งถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ ายันแม้แต่ตน้ เดียว ถือเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่า
ทึ่ง ส่วนหลังคาของโดม ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพ
ของป่ าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคน ที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยูท่ ่ามกลางหุบเขาในป่ าฝน
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน โดมเรื อนกระจกที่จดั แสดงไม้ดอกสวยงามจากทัว่ ทุกมุมโลก โดยมีการ
ควบคุม อุณหภูมิให้อยูร่ ะหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็ น 9 โซน ได้แก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริ กาใต้ สวนอเมริ กาใต้ สวน
แคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดที่เป็ นไฮไลท์คอื สวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีท้งั สวนฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน
และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ

สะพานเกลียว Helix Bridge เปิ ดเมื่อ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟุต เป็ นสะพานคนเดินที่มี
รู ปทรงทันสมัยตั้งอยูท่ ี่อ่าวมาริ น่าเชื่อมระหว่าง Marina Center กับ Marina South โดยในยามค่าคืนจะมีการเปิ ดไฟที่ประดับไว้ให้ความสวยงาม
เป็ นนอย่างมาก
มาริน่าเบย์แซนด์ เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเจริ ญก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบันเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรู ขนาด
ใหญ่ 3 อาคาร ห้างสิ นค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน พื้นที่ดา้ นในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิ โน โรง
ภาพยนตร์ และช้อปแบรนด์เนม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL สระว่ายน้ าและจุดชมวิวบนอาคารมารี น่าเบย์แซนด์สามารถ
มองเห็นเมืองสิ งคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมวิวสู งเสี ยดฟ้าบนตึกที่เป็ นเรื อ คาสิ โนสุ ดหรู ตามกฎหมายประเทศสิ งโปร์ท่านที่จะเข้าคาสิ โนต้อง
แสดงพาสปอร์ตและมีอายุ 21 ปี ขึ้นไปแต่งกายสุ ภาพ (ไม่รวมค่าขึ้น Sand Sky Park)
ชม Wonder Full Light(ฟรี ค่าเข้าชม กรณี ซ้ือบัตรขึ้น Sand Sky Park) มีรอบการแสดงดังนี้ อา.-พฤ. 20.00น./21.00น.
ศ.-ส. 20.00น./21.00น./22.00น.
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง เมนู ข้ าวมันไก่ Boon Tong Kee
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ มาริน่าเบย์แซนด์
พัก Ibis hotel Bencoolen หรื อเทียบเท่ า

Day 3 อิสระช้ อปปิ้ ง ไกด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง
(ราคาตัว๋ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผูใ้ หญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท)

หรื อซื้อ Option มหาสนุกจ่ ายเพิม่ 2,777 บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*
อุโมงค์ ต้นไม้ - เกาะเซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) - ช้ อปปิ้ ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่
ที่สุด
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อุโมงค์ต้นไม้ อยูท่ ี่สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลักษณะเป็ นเหมือนบันไดวนขึ้นด้านบน ปากปล่องรู ปวงกลม ถือเป็ นแลน
มาร์คของนักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรู ปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้
เกาะเซ็นโตซ่ า เกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน จากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ สวนน้ า ชายหาด เครื่ องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรี สอร์ทชั้นนา
มากมาย S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีสัตว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ์ จานวนมากกว่า 100,000 ตัว
เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครี บเงิน กระเบนราหู โลมา และที่นี่จะพาท่านดาดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดโลก
(ไม่ รวมตั๋ว 1,000 บาท)

IMM Outlet Mall เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดงั ต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิ งคโปร์
เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ IMM
พัก Ibis hotel Bencoolen หรื อเทียบเท่ า

Day 3 เมอร์ ไลออน - Duty Free - ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ ชางงี - ท่ าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมอร์ ไลออน เครื่ องหมายประจาชาติของประเทศสิ งคโปร์ เป็ นสิ่ งที่คนทัว่ โลกรู ้จกั และเป็ นแลนด์มาร์คที่นกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของ
ประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี Duty Free
ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของประเทศสิ งคโปร์ สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปปิ้ ง
ได้อย่างเต็มที่...

jewel changi เปิ ดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล - อเมริ กนั เป็ นอาคารที่มีไลฟ์ สไตล์แบบห้างสรรพสิ นค้าท่ามกลาง
ธรรมชาติที่อลังการมาก ๆ ด้วยความสู ง 10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ าตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีตน้ ไม้มากกว่า
100,000 ต้น พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั มากกว่า 300 ร้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์
สวนสนุก และยังมี เคาน์ เตอร์ เช็คอิน ล่วงหน้า รวมถึงทางเชื่อมต่อทุกเทอมินอล นับว่าเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร…
16.00น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
17.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่การทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
9 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)
15 – 18 ธันวาคม 65
29 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66
(วันปี ใหม่ )
30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66
(วันปี ใหม่ )

ผู้ใหญ่
เด็กอายุตา่ กว่ า 12
พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/
ปี
(ราคาต่อ
ห้ อง
ไม่ มีเตียง
ท่ าน)
(ราคาต่อท่ าน) (ราคาต่อท่ าน)
15,777.-

15,277.-

5,777.-

14,777.-

14,277.-

5,777.-

16,777.-

16,277.-

5,777.-

17,777.-

17,277.-

5,777.-

เมื่อท่านได้ทาการจอง ทัวร์ สิงคโปร์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

