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รหัสทวัร:์: NEW UNIQUELY SINGAPORE 3D2N (SQ) 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

สายการบนิอยา่งด ีสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

 

ราคาตอ่ทา่น 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา 

เดอืน ก.พ. 60 วนัที ่24-26 18,500 บาท (แถมเป้) 

เดอืน ม.ีค. 60 วนัที ่3-5 18,500 บาท (แถมเป้) 

เดอืน ม.ีค. 60 วนัที ่10-12,1719,31-2 เม.ย. 19,500 บาท 

เดอืน เม.ย. 60 วนัที ่7-9,15-17,21-23, 19,300 บาท 

เดอืน เม.ย. 60 วนัที ่12-14 20,500 บาท 

เดอืน เม.ย. 60 วนัที ่14-16 21,500 บาท 

เดอืน พ.ค. 60 วนัที ่5-7 19,900 บาท 

เดอืน พ.ค. 60 วนัที ่12-14,19-21,26-28 19,500 บาท (แถมเป้) 

เดอืน ม.ิย. 60 วนัที ่2-4,9-11,16-18,23-25,30-2 ก.ค. 19,400 บาท 

เดอืน ก.ค. 60 วนัที ่1-3,7-9,14-16,21-23,28-30 19,400 บาท 

เดอืน ส.ค. 60 วนัที ่4-6,18-20,25-27 19,400 บาท 

เดอืน ส.ค. 60 วนัที ่12-14 20,500 บาท 

เดอืน ก.ย. 60 วนัที ่1-3,8-10,22-24,29- ต.ค. 19,400 บาท 

เดอืน ก.ย. 60 วนัที ่16-18  20,400 บาท 

เดอืน ต.ค. 60 วนัที ่6-8,13-15,20-22,27-29 19,300 บาท 

เดอืน ต.ค. 60 วนัที ่21-23 20,300 บาท 

หากสนใจตดัเป็นทวัรก์รุป๊ เหมา แตล่ะชว่งเวลา ตดิตอ่ดว่น 085 384 0228 // 075 502 938 
 

ความพเิศษของโปรแกรมทวัรน์ี ้:: 

1.ราคาถกูกวา่ มือ่ทา่นเทยีบกับทีอ่ืน่ๆ แตเ่ป็นโปรแกรมทวัรแ์หลง่ทอ่งเทีย่วเหมอืนกนั 

2.พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 

3.รวมคา่บตัรลอ่งเรอื Bumboat แลว้ 

4.รวมคา่บตัรชมววิชัน้ 57 ของตกึ Marina Bay San แลว้ 



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

5.รวมคา่บตัรเขา้ Singapore Universal แลว้ 

6.รวมบตัร เขา้ Garden by The Bay แลว้ครับ 

7.ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น 

8.ทานอาหารขึน้ชือ่ ขา้วมันไก ่รา้น Boon Tong Kee 

9.ทานบักกุ๊ดเต ๋รา้นดงั Song Fa 

วนัแรก กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น ้าพุแหง่ความมั่งคัง่ - GARDEN BY THE BAY – วดัเจา้แม่กวนอมิ - 

Marina Bay Sand + ชมโชว ์Wonder Full (-/-/D) 

06.30 

น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4เคานเ์ตอรK์ ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

09.45 

น. 
เหนิฟ้าสู ่สงิคโปรโดย สายการบนิ สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SQ 973 (มอีาหารและ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.15 

น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ีม่ ี

การจดัผงัเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้น

จนหลายๆทา่นตอ้งทึง่  

จากน ัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟงับรรยาย

ประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบรฐับาล 

ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ผา่นชม 

อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนั

เป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้ง

ส ารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความ

สมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น าทา่น ถา่ยรูปคู่

กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทาง

อา่วมารน่ิา มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน น าทา่นแวะชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth 

แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จ

ชิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุ

ของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และได ้

สมัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood 

Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละ

นักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศกัดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้

แมก่วนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จ

น่ันเอง วดันี้สรา้งขึน้กอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนี

ทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะเจา้แม่

กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรือ่งราว

ตา่ง ๆ จนกระทัง่เกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นีถ้กูระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิ์

อยา่งยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแหง่นีก้ลบัไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย 

ท าใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็น

ศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยาน

แหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนั มี

ไวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทศันยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 

SGD+และคา่เขา้โดม) 
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OPTIONAL หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น  

** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้าก

เขครอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ดัยักษ์

และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรูป รวมถงึมี

สวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ัง

อา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจกจะตดิ

แอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่หอมๆ ของ

ดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ งกระจายไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่

พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้

มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเรา

จะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึ

ชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ยาจนีแสนอ

รอ่ย อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1696 กอ่ต ัง้โดย Mr. Yeo Eng 

Song จนถงึทุกวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

20.00 

น. 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญท่ีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีือ่

วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

 20.20 น. – 21.00 น. อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ 

มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (รวมคา่ขึน้ลฟิท ์) 

 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 

ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มี

รา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัว

อาคารอันโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ 

ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มี

ตูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอด

เหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Grand Central // GRAND PACIFIC //  Hotel Boss //  หรอืเทยีบเทา่ 

4 ดาว 

วนัทีส่อง UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้) – Clarke Quay (รวมบตัรลอ่งเรอื BUMBOAT)       (B/-/D) 

07.00 

น. 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่  

 อาณาจักรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลแลว้) 

***ไมเ่ขา้ยนูเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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***ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมงเท่านัน้ หลังจากวันออกเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิได ้

ในทกุกรณี*** 

 ***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ที่

ออกแบบใหมห่รอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีี่ยช์ ือ่ดังแบทเทลิ

สตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือ

ฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้วั  

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึด าบรรพห์ากใครลว่งล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทเิชน่ อเล็กซ,์มาร์ตี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สูป่่าทบึ

แห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมอืงจ าลองนิวยอร์กเมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวั

บนทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้ังมมีมุ ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชม

คาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์คาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์!!!!!!  

 ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 33 33 SSGGDD  หรอื หรอื 850 850 บาท บาท / / ทา่นทา่น  ))  

18.00 

น. 

ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวตัยิาวนานมาร่วม 150 

ปี ในฐานะทีเ่ป็นทา่เทยีบเรอืเกา่แก่ ทกุวนันี ้“คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีนัของความหลากหลายทัง้

ผูค้นทีผ่ลดัเปลีย่นกนัมาเยอืน โกดงัสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหารหรูหรา ผับ บาร ์และแหลง่บันเทงิที่

ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทัง้กลางวันและกลางคนื รวมคา่บตัรลอ่งเรอื 

ลอ่งเรอืชมววิประเทศสงิคโปรย์ามเย็น ชมแสงสไีฟสวยงามและชมวถิชีวีติของชาวสงิคโปร ์2 ขา้งทาง 

40 นาท ี

 จากนัน้เขา้สูท่ีพั่ก Grand Central // GRAND PACIFIC //  Hotel Boss //  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์– ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์-กรุงเทพฯ                                    (B/L/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ

สงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะ

องคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมันไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

บา่ย น าคณะอสิระชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้ง

มาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 ..........น. เจอกนัทีจ่ดุนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

16.00      ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ976 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

17.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 ..........น.    เจอกนัทีจ่ดุนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

18.45 น. ออกเดนิทางสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.10 น.    เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ:: โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิกรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่ี
หัวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทัวร)์กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

ราคานีร้วม :: 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบนิ SQ 

คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

คา่ทีพั่ก 2 คนื คา่ทีพั่ก  // พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้
ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

ราคานี ้ไมร่วม :: 

คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วนั // คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 


