
 

 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี –
เดอะ เบย – ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ 
ยาน คลากคีย 

2 
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหนาทัวรใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแก
ทาน) 

3 
อุโมงคตนไม – เมอรไลออน พารค – ไชนาทาวนคอมเพล็กซ 
แกว – ถนนชอปปงออรชารด – สนามบินชางงี 
สุวรรณภูมิ 

 

โปรแกรมทวัร อาหาร
เชา เท่ียง 

– ประเทศสิงคโปร – การเดนส บาย 
ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ – มารีนา เบย แซนดส – ถายรูป   

หัวหนาทัวรใหคําแนะนําในการทองเที่ยวแก
  

ไชนาทาวนคอมเพล็กซ – วัดพระเขี้ยว
สนามบินชางงี – นํ้าพุจีเวล – สนามบิน   

 

อาหาร โรงแรม  เย็น 

 
IBIS STYLE ALBERT 
หรือเทียบเทา  

 
IBIS STYLE ALBERT 
หรือเทียบเทา  

  



 

BKK  

SQ707 12.15 
** ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

วนัเดินทาง 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 

05 – 07 พฤศจิกายน 2565 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 

12 – 14 พฤศจิกายน 2565 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 

19 – 21 พฤศจิกายน 2565 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 

26 – 28 พฤศจิกายน 2565 

02 – 04 ธันวาคม 2565 

03 – 05 ธันวาคม 2565 

09 – 11 ธันวาคม 2565 

10 – 12 ธันวาคม 2565 

16 – 18 ธันวาคม 2565 

17 – 19 ธันวาคม 2565 

23 – 25 ธันวาคม 2565 

24 – 26 ธันวาคม 2565 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 

01 – 03 มกราคม 2566 

** ทีพ่ักไมมหีองสาํหรบั 

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 

*ไมรวมคาทปิมัคคุเทศก คนขับรถ และหวัหนาทวัร 

 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั

SIN SIN 
 

15.40 SQ714 17.30
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

ครัง้ ** 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 

* อายไุมเกนิ 9 

13,990 12,990 

12,990 11,990 

13,990 12,990 

13,990 12,990 

13,990 12,990 

13,990 12,990 

13,990 12,990 

13,990 12,990 

14,990 13,990 

15,990 14,990 

14,990 13,990 

15,990 14,990 

14,990 13,990 

14,990 13,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

17,990 16,990 

17,990 16,990 

16,990 15,990 

ทีพ่ักไมมหีองสาํหรบั 3 ทาน กรณลีูกคาเดนิทาง 3 ทานตองชําระคาพักเดีย่วเพิม่ 

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 5,

ไมรวมคาทปิมัคคุเทศก คนขับรถ และหวัหนาทวัร 1,500 บาท/ทาน *

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

น 2 คนื : โดยสายการบนิ   

 BKK 
 

17.30 19.00 
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

 
 
 2 ท่าน 

9 ป * 

ราคา 
ห้องพกัเดี!ยว 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

6,900 

4,500 

6,900 

4,500 

4,500 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

ทานตองชําระคาพักเดีย่วเพิม่ ** 

,000 บาท 

* 

เวลาออก             



 

 

สาํคญัโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย30 วนัพรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ5,000 บาท/ท่านและชําระส่วนที�เหลอื21 วนั

ก่อนการเดนิทางกรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า21 วนัหรอืราคาทวัรโ์ปรโมชั �นตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน100%เท่านั %น 
2. อตัราค่าบรกิารนี%จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน15ท่านขึ%นไปในแต่ละคณะกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนที�กาํหนดทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ 1ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ%นเพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 4วเครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั %งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์หรอืเวลาบนิโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าและการแนะนําจากเจา้หน้าที�เป็นเพยีงการแนะนํา
เท่านั %น 

4. ระหว่างท่องเที�ยวหากนักท่องเที�ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื%อโควดิทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิ�มเตมิ (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 
5. ในกรณีที�ภาครฐัทั %งไทยและประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวัหรอืการตรวจหาเชื%อโควดิ-19 ทุกประเภทผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายสว่นนี%ดว้ยตวัท่านเอง(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี�ยนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื�อนไขกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ และอุบตัเิหตุเป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
8.  

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร –การเดนส บาย เดอะ เบย – ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ – มารีนา เบย 
แซนดส–ถายรูปยาน คลากคีย 

09.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดย
มีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกใน
การเช็คอินใหแกทาน 

12.15 นําทานเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่ SQ707(บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.40 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมืองรับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 
นําทานเดินทางสู การเดนส บาย เดอะ เบย(GARDENS BY THE BAY)สวนสาธารณะขนาดใหญที่ต้ังอยูบนพ้ืนที่
กวา 1 ลานตารางเมตรของอาวมารีนา เบย ประเทศสิงคโปร ใชงบประมาณ 
 
ในการสรางสูงถึง 1,035 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 24,000 ลานบาท ภายในมีการออกแบบอาคารส่ิง
ปลูกสรางที่มีความโดดเดนสวยงามแลวก็ยังเปนสัญญาลักษณของ 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST)ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 
ภายในประกอบไปดวยนํ้าตก ทางเดินลอยฟา ธารนํ้า และตนไม
นานาชนิด ภายใตพ้ืนที่ขนาดใหญ มีความสูงถึง 58 เมตร โดม
แหงน้ีไมมีเสาเพ่ือค้ํายันแมแตตนเดียว ถือเปนอีกหน่ึงตัวอยาง
โค ร ง สร า ง ท า ง วิ ศว ก ร ร ม ที่ น า ทึ่ ง ส วนหลั ง ค าข อ ง โ ด ม
ประกอบดวยแผนแกว 2,577 ช้ินโดมแหงน้ีมีการควบคุม
ความช้ืนและอุณหภูมิไวที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของ
ปาฝนเขตรอนช้ืนไวอยางสมบูรณ ดังน้ันทุกคนที่มาเยือนจะได
สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยูทามกลางหุบเขาในปาฝน 
 
 
 
 

 

 

ฟลาวเวอร โดม(FLOWER DOME)ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 
โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไมดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 23-25 องศา ภายในโดมแบงเปน 9 
โซน ไดแก สวนออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต สวนอเมริกาใต สวน
แคลิฟอรเนีย สวนเมดิเตอรเรเนียน สวนมะกอก จุดที่เปนไฮไลทคือ
สวนดอกไมตรงกลางโดมที่ มีทั้ งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวน
เปอรเซียน และสวนญ่ีปุนที่จะมีการหมุนเวียนไมดอกไปตามฤดูกาล
และตามธีมพิเศษของแตละเทศกาลนั้นๆ 

 

ฟลอรลั แฟนตาซ(ีFLORAL FANTASY)ไมรวมคาเขา 20 SGD/ทาน 
เปนสวนดอกไมที่ผานการตกแตง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตรเปนสวน
จัดแสดงที่เปดใหมลาสุด เปนสวนจัดแสดงดอกไมที่มีลักษณะเฉพาะ 
ไมวาจะเปนรูปแกะสลักจากไมที่งดงามนา งานศิลปะจากดอกไม ให
ความรูสึกเหมือนทานอยูในดินแดนแหงเทพนิยาย 
** หากลูกคาซื้อเปนแพ็กเกจ โดยเขาชมมากกวา 1 โดม จะมี
โปรโมช่ันราคาพิเศษ ซึ่งราคาอาจแตตางกัน กรุณาสอบถามกับ
มัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ** 
 
 
 
 

 นําทาน ถายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ(HELIX BRIDGE)เปนสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของ
ประเทศสิงคโปรอยูที่อาวมารินาเปนสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไมเหมือนที่อ่ืนๆแลวยังมีความนาสนใจตั้งแต
คอนเซ็บของการออกแบบแลว คือมีการใชเหล็กที่มีลักษณะเปนทอ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเร่ือยๆตามความยาวของสะพานที่
เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอซึ่งนอกจากความสวยงามแลวยังชวยเร่ืองการออกแบบโครงสรางสะพานดวย โดย
สะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปดไฟสวยงามอยางมาก  

 จํานั้นนําทานเดินตอไปยัง มารีนา เบย แซนดส(MARINA BAY SANDS)อาคารที่เปนแลนดมารคสําคัญบริเวณอาวมารี
นาดยพื้นที่ดานในประกอบไปดวยโรงแรม หางสรรพสินคา จุดชมวิว พิพิธภัณฑ คาสิโน และโรงภาพยนตร โดยถือเปน
อาคารที่มีมูลคาในการกอสรางสูงที่สุดในโลก ดวยงบประมาณ 8 พันลานดอลลารสิงคโปร หรือเกือบสองแสนลานบาท 
รวมถึงสวนของ แซนดสกายพารค ที่เปนสระวายน้ําและจุดชมวิวบนอาคารมารีนาเบยแซนด ถือเปนสระวายน้ํากลางแจงที่มี
ขนาดใหญที่สุด และตั้งอยูสูงที่สุดในโลกอีกดวยไมรวมคาขึ้นตึก 



 
 
 
 ** พีเรียดชวงปใหมในบางสถานที่รถบัสอาจจะไมสามารถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดนักทองเที่ยวอาจจะตองเดินเทา หรือ

ใชบริการของรถสาธารณะ ** 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 กิจกรรมที่นาสนใจ  

 THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 
สิงคโปรมักไดรับการกลาวถึงวาเปนสวรรคของนักชอป เพราะที่นี่เต็มไปดวยสินคาและของลํ้าคาในระดับสากลที่สราง
ความพอใจใหบรรดานักชอปที่ไดเห็นแบรนดเสื้อผาช้ันนํา อยางเชน Fendi และ Prada ในหางสรรพสินคาสุดหรูที่
เปนสัญลักษณของสิงคโปรอยาพลาดที่จะแวะไปที่รานสาขาใหญของ Louis Vuitton ในสิงคโปร ซึ่งตั้งอยูในซุม
กระจกลอยน้ํา ภายในออกแบบตกแตงใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังอยูบนเรือยอชตสุดหรู นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร
มากมาย 

 DIGITAL LIGHT CANVASไมรวมคาเขาประมาณ 5SGD/ทาน 
เปนนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยูช้ันลางสุดของหาง THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดย
ระหวางที่ทานกําลังชอปปงอยู เม่ือทานมองลงไปเห็นกับแสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่หอยลงมาพรอมกับแสงไฟที่เปล่ียน
สีสันไปเร่ือยๆ 
 

 นําทาน ถายรูปยาน คลากคีย(CLARKE QUAY)เปนยานทองเที่ยวและกินดื่มริมแมน้ําสิงคโปร ซึ่งไดรับความนิยมทั้ง
สําหรับชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวตางชาติ ภายในยานแหงนี้เต็มไปดวยรานอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความ
คึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก 

 
Day2 อสิระทองเทีย่วตามอธัยาศยั (หวัหนาทวัรใหคาํแนะนาํในการทองเทีย่วแกทาน)อสิระอาหารเทีย่งและค่าํเพือ่ความสะดวก

ในการทองเทีย่ว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ** กรณลีกูคาตองการเดนิทางไปเกาะ เซน็โตซา หวัหนาทวัรจะไปสงโดยรถสาธารณะ นกัทองเทีย่วชาํระคาเดนิทางเอง ** 
 กจิกรรมทีน่าสนใจ 
 ยนูเิวอรแซล สตดูโิอ (UNIVERSAL STUDIO)เปนสวนสนุกระดับโลกที่สรางขึน้โดยบริษัทเอ็นบซีียูนเิวอรแซล และยูนิ

เวอรแซลพกิเจอร หนึ่งในหกสตูดโิอผูผลิตภาพยนตรรายใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนกุนั้นไดมีการนํา
ภาพยนตรช่ือดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเปนธีมตางๆ ตามเนื้อเร่ืองเพื่อมอบความสนกุและความบันเทิงใหกับผูเขา
ชม ปจจุบันสวนสนุกของยูนเิวอรแซล สตดูิโอ มีทั้งหมด 4 แหงทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอรเนียและรัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน และที่ประเทศสิงคโปร โดยตั้งอยูบนเกาะเซนโตซา เกาะแหงความบนัเทิงที่มี
ช่ือเสียงในบริเวณตอนใตของประเทศ ไมรวมบัตรเขาสวนสนกุราคาประมาณ81-100 SGD/ทาน 

    
พิพิธภัณฑฑสัตวน้ํา ซี อควาเรียม(S.E.A AQUARIUM)มีสัตวทะเลกวา 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุอควาเรียมแหงน้ี ใหญอันดับ
ตนๆ ของโลก ศูนยรวม ปลากระเบนแมนตา ที่ใหญที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ ภายในพิพิธภัณฑฑสัตวนํ้า 
แบงออกเปนทั้งหมด 10 โซน ซึ่งแตละโซน ก็มีความนาสนใจแตกตางกัน ไฮไลทสําคัญอยูบริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใตทะเล จุดน้ีเรา
จะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน วายวนเวียนอยูจุดน้ี ต่ืนตาต่ืนใจเสมือนกับการผจญภัยใตทองมหาสมุทร ไมรวมคาเขาประมาณ 41 SGD/
ทาน หรือ 
แลนดมารคใหมสกายเฮลกิซ (SKYHELIX) เครื่องเลนกลางแจงแบบพาโนรามาที่สูงที่สุดในสิงคโปรกระเชาลอยฟากลางแจงที่หมุนเบา ๆ 
ขณะลอยขึ้นสูความสูง 79 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล และหอยเทาไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ต่ืนตาต่ืนใจกับ
ทัศนียภาพ 360 องศาไมรวมคาเขาประมาณ 18 SGD/ทาน 

ที่พัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 

 



 
 

Day3 อุโมงคตนไม – เมอรไลออน พารค–ไชนาทาวนคอมเพล็กซ –วัดพระเขี้ยวแกว – ถนนชอปปงออรชารด – สนามบนิชางง ี– 
น้ําพุจีเวล– สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทานเดินทางสู อุโมงคตนไม (TREE TUNNEL)ตั้งอยูในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมืองมีความรมร่ืนมากๆจากที่นักทองเที่ยวฮิตมาถายรูปสวย ๆ กับอุโมงคแหงนี้ และรีวิวใน
อินเทอรเน็ตมากมาย ๆ จึงทําใหที่นี่เปนสถานที่ที่มีช่ือเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน 
จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน พารค (MERLION PARK)คือสัตวสมมติที่เปนสัญลักษณแหงประเทศสิงคโปร มี
รูปรางเปนสิงโต มีหางเปนปลา และอยูบนยอดคล่ืน โดยปจจุบันมีรูปปนเมอรไลออนทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร เมอร
ไลออนที่มีขนาดใหญที่สุด ตั้งอยูที่เกาะเซนโตซา แตเมอรไลออนที่เปนที่รูจักมากที่สุด และถือเปนแลนดมารคหลักของ
ประเทศสิงคโปร ก็คือเมอรไลออนสีขาวที่ตั้งอยู บริเวณริมอาวมารีนาเบยถูกออกแบบโดย ฟราเซอร บรูนเนอร ผูดูแล
พิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟในป พ.ศ. 2507 จากนั้นในป พ.ศ. 2509 เมอรไลออนไดถูกใชเปนสัญลักษณและเคร่ืองหมาย
การคาของคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร ซึ่งในภายหลังก็ถูกใชเร่ือยมาในวงกวางจนกลายเปน
สัญลักษณของประเทศ 

 

นําทานเดินทางสู ไชนาทาวนคอมเพล็กซ(CHINA TOWN COMPLEX)อีกหนึ่งพิกัดทองเทีย่วหลักของประเทศสงิคโปรทีมี่
ผูคนมากมายทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นภายในมีศูนยอาหารที่ใหญอันดับตนๆของประเทศสิงคโปรที่มีรานอาหารให
เลือกมากกวาสองรอยรานมีหลากหลายรานใหเลือกรวมถึงรานระดับมิชลินไกด สิงคโปรไมวาจะเปนราน Liao Fan Hong 
Kong หรือที่คนไทยรูจักกันดีในช่ือ ฮอกเกอร ชาน 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 
นําทานเดินทางสู วัดพระเขี้ยวแกว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE)สรางขึ้นดวยงบประมาณ 75 ลานดอลลาร
สิงคโปร หรือประมาณ 1,875 ลานบาท ใชรูปแบบสถาปตยกรรมและการตกแตงภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง 
ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปดทําการในป ค.ศ. 2007 ที่ผานมาเปนวัดช่ือดังในประเทศสิงคโปร ซึ่งมี
การประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสวนของฟนหรือพระทนตของพระพุทธเจาเอาไวที่ช้ันบนสุดของวัด ไดรับการ
ออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย Shi Fa Zhao ที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาสของวัด ประกอบกับความชวยเหลือของที่
ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ จน 
กลายเปนวัดสําคัญและสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน ตั้งอยูในยานไชนาทาวนนําทานชมรานของฝากดิวตี้ฟรี 
อาทิ น้ําหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกตางๆ 
จากนั้นใหทานอิสระ ชอปปงถนนออรชารด (ORCHARD ROAD)เพลิดเพลินกับการชอปปงเดินเลือกชมสินคาทันสมัยที่
ถูกใจ พรอมชมสินคา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอและของเลนเด็ก ณ บริเวณยานชอป ปง 
ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปรตองเดินชมและซื้อสินคา BRAND NAME ย่ีหอตางๆถนนออรชารดจัดได
วาเปนแหลงช็อปปงระดับโลก  
 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินชางงเีพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
นําทานชมน้ําตกจีเวล (THE RAIN VORTEX)เปนนํ้าตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสรางสวนจัดสรรคไดอยาง
สวยงาม และนํ้าตกอินดอรอยาง The Rain Vortex  ซึ่งถือเปนนํ้าตกอินดอรที่สูงที่สุดในโลกไวในสนามบิน โดยใชนํ้าหมุนเวียน 

50,000 ลิตร หรือประมาณนํ้าในสระวายนํ้าขนาดมาตรฐานของโอลิมปก 5 สระ 

 
17.30  นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 
 
 



 





 
 




