#10588 ทัวรสิงคโปร 3 วัน 2 คืน Universal Studio ชมการ
แสดงโชวWonder Full Light บิน 3K

ทัวรสิงคโปร ถายรูปคูกับเมอรไลออน ถนนอลิซาเบธวอลค นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง
วัดเจาแมกวนอิม สวนการเดนบายเดอะเบย ชมแสงสียานClarke Quay ดิวตี้ฟรี
วัดพระเขี้ยวแกว ชอปปงยานถนนออรชารด อิสระเต็มวัน(ไมมีรถและไกด) ยูนิ
เวอรแซลสตูดิโอ(รวมคาบัตร)

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี - สิงคโปร - อาคารรัฐสภาเกา - รูปปั ้นชา ง
สํา ริด - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - ถนนอลิซาเบธวอลค - นํ ้า พุแหงความมั่งคั่ง วัดเจา แมกวนอิม - สวนการเดนบายเดอะเบย - Supertree Grove - มารีนา เบย แซนด โชว Wonder Full Light
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อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม - ยา น Clarke Quay
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ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ลิตเติ้ลอินเดีย - ถนนออรชารด - ทา อากาศยานชางกี ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 มี.ค. 65 - 3 มี.ค. 65

฿11,999

฿11,499

฿10,999

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติชา
งกี - เมืองสิงคโปร - รัฐสภาเกา - รูปปนชางสําริด - เมอรไล
ออน - โรงละครเอสพลานาด - ถนนอลิซาเบธวอลค - นํ้าพุแหง
ความมั่งคั่ง - วัดเจาแมกวนอิม - สวนการเดนบายเดอะเบย Supertree Grove - มารีนา เบย แซนด - Wonder Full Light
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร BOON TONG KEE ขาวมันไกช่ อ
ื ดัง ระดับ 5 ดาว

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

สิงคโปร
ประเทศสิงคโปร มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็ นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ตั้งอยูนอกปลายทิศใตของ
คาบสมุทรมลายูและอยูเหนื อเสนศูนยสูต ร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบ
ดวยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ซึ่งมักเรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ และ
เกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกวามากอีกกวา 60 เกาะ ประเทศ
สิงคโปรแยกจากคาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนื อ และจากหมูเกาะเรียว
ของประเทศอินโดนี เซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอยาง
สูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน อย ดินแดนของประเทศขยายอยางตอเนื่ องโดยการ
แปรสภาพที่ดิน

อาคารรัฐสภาเกา
ในอดีต ที่นี่เป็ นที่ต ั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้ นชาง
สําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในปี 1871 เพื่อสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

รูปปนชางสําริด
รูปปั้ นชางสําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกลาหรือลนเกลารัชกาลที่ 5 ของไทย ซึ่งได
มอบใหในปี 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองค
เสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

เมอรไลออน
เป็ นสิงโตทะเลที่ถ ือเป็ นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็ นสิงโต ลําตัว
เป็ นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็ นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝ าย
ของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัต วนํ้าแวนคลีฟ

โรงละครเอสพลานาด
เป็ นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิ ยมที่สุดในโลกแหงหนึ่ งของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพื่อใหเป็ นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีต และปั จจุบัน

ถนนอลิซาเบธวอลค
เป็ นจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร มีอายุกวา 30 ปี มีหัวเป็ นสิงโตและลําตัวเป็ นปลากําลังโตคลื่นหันหน า
ออกทางอาวมารินา ซึ่งมีทัศนี ยภาพที่สวยงาม

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง
นํ้ าพุนี้อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝ ามือซึ่งหงายขึ้นนั่ นเอง
เพราะมีความเชื่อวานํ้ าไหลของนํ้ าพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขาฝ ามือไมหยุดหยอน
เป็ นนํ้ าพุที่ใหญที่สุดในโลก ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐานกลางของนํ้ าพุสามครั้งและ
สัมผัสนํ้ าทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งคั่งในทรัพยสินตามมา

วัดเจาแมกวนอิม
วัดศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพุทธยาน Bugis วัดนี้ ดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมที่ วัดเกาแก และศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นั บถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็ นสิริมงคลแกทุกทาน

สวนการเดนบายเดอะเบย
เป็ นสวนที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอรโดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนี ยน
และคลาวดฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซู
เปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง 9 –
16 ชั้น จํานวนทั้งสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็ นพิเศษใหเป็ นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิ รนเมืองรอน โดดเดนดวยแสงสียาม
คํ่าคืน

Supertree Grove
เป็ นกลุมตนไมยักษในสวนการเดนบายเดอะเบย มีจํานวน 18 ตนโดยเป็ นรูปแบบของ
สวนแนวตั้งที่มีความสูงถึง 25-50 เมตร หรือประมาณตึก 16 ชั้น มองเห็นไดในระยะ
ไกล ที่ดานบนของตนไมยักษมีการติด Solar cell เพื่อใชเก็บเป็ นพลังงานสองสวางใน
เวลากลางคืน



คํ่า

มารีนา เบย แซนด
เป็ นรีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57
ของโรงแรม เป็ นสถาปั ต ยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนส สกาย พาร
คนี้ ถ ือวาเป็ นสวนลอยฟ าขนาดใหญที่สุดในโลก จัดเป็ นสวนลอยฟ าที่มีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีต นไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารที่หรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ที่ต ั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝั่ งตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็ นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนั นทุกรูปแบบ

โชว Wonder Full Light
การแสดงที่วานี้ เป็ นการแสดง แสง สี เสียง และ นํ้ าพุมีช่ อ
ื วา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็ นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดยิ่งใหญ
และตระการตา เป็ นการแสดงแสง สี เสียงและนํ้ าที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ยงใต

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต มยาจีน
 Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor หรือเทียบเทา

วันที่ 2

อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรเสริม - ยาน
Clarke Quay



กิจกรรม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเที่ยวสิงคโปรกันไดต ามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานที่ทอเที่ยวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิต เติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชน าทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคที่ใหญที่สุดในโลก ฯลฯ



คํ่า

ยาน Clarke Quay
ยานนี้ ต ั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าสิงคโปร มีประวัต ิยาวนานมารวม 150 ปี ในฐานะที่เป็ นทา
เทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมาจากทั้งตะวันออกและตะวัน
ตก สองฝั่ งแมนํ้าเต็มไปดวยโกดังสินคา กะลาสีเรือ กุลีขนของ และพอคาจากทุกสารทิศ
ไมวาจะอาหรับ ฝรั่ง แขกชวา จีน ปั จจุบันเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเป็ นรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลง
บันเทิงที่ต อนรับนั กทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
 Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม



เชา

ดิวตี้ฟรี สิงคโปร - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ลิตเติ้ลอินเดีย ถนนออรชารด - ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็ นวัดและพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิต วิญญาณที่ผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิ กายหินยานและมหายาน จัดเป็ นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ที่นาประทับใจ

ลิตเติ้ลอินเดีย
เป็ นหางสรรพสินคา ที่จําหน ายเฉพาะสินคาสําหรับชาวอินเดีย



บาย

ถนนออรชารด
เป็ นถนนที่ถ ือเป็ นสวรรคของนั กช็อป เนื่ องดวยตลอดเสนทางเป็ นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็ นที่ต ั้งของบรรดาตึกสูงระฟ า ที่มีรานคาแบรนดดังๆ จากทั่ว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ที่เพิ่งถูก
ผลิต ออกมาขายมักจะตองถูกนํ ามาตั้งขายกันที่นี่กอนเป็ นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั ้น
สองฝั่ งของถนนออรชารดยังเป็ นที่ต ั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง



คํ่า

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

การชําระเงิน
อัตรานี้รวม:
อัตรานี้ไมรวม:

หมายเหตุ
การยกเลิก

