
BHT9220749 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล เอน็จอย  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – น ้าพุแห่งโชคลาภ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ (แนะน ำเขำ้ชมโซน
พิเศษ!! Set A.ฟลำวเวอร์โดม คลำวดฟ์อเรสต ์ฟลอรัลแฟนตำซี เพ่ิม 999 บ./ท่ำน/3โดม ,Set B. ฟลำวเวอร์โดม คลำวดฟ์อเรสต ์เพ่ิม 

699/ท่ำน/2โดม Set C. เพ่ิม 399 บ./ท่ำน/1โดม) – ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์ (หำกตอ้งกำรข้ึนชิงชำ้กรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 

999 บ./ท่ำน/รอบ 30 น.)  – สะพานเฮลิกซ์ –  มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวหำก
สนใจกรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 649 บ./ท่ำน)  

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน Scoot โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้กำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรต่ำงๆ  

10.50 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี โดยเท่ียวบิน TR 625 

14.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชม.)  

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อำหำร โรงแรม 
เชำ้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี – น ้ ำพุแห่งโชคลำภ - กำร์เดน้บำย
เดอะเบย ์- ถ่ำยรูปสิงคโปร์ฟลำยเออร์ – สะพำนเฮลิกซ ์–  มำริน่ำเบยแ์ซนด ์จุดชมวิวแซนดส์กำย
พำร์ค   

   Ibis Budget 
หรือเทียบเท่ำ 

★★★ 
2 เกำะเซ็นโตซำ หำดซิโลโซ – ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์(รวมตัว๋) – Lau Pa Sat Food Center – ยำ่น

บนัเทิงคลำร์กคีย ์ชมโชวไ์ฟริมอ่ำวมำรีน่ำ ล่องเรือ Bumboat 
 แนะน ำ แนะน ำ Ibis Budget 

หรือเทียบเท่ำ 

★★★ 
3 เมอร์ไลออน - Duty Free – ชอ้ปป้ิงออร์ชำร์ด - ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี น ้ ำตกจีเวล - ท่ำอำกำศ

ยำนสุวรรณภูมิ 
    

ขาไป TR 625 BKK – SIN  เวลา 10.50น. - 14.15น. 
ขากลบั TR 610 SIN – BKK  เวลา 16.00น. – 17.30น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถอืขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซื้อน า้หนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวนัจอง 999 บ. / 15 kg. / เทีย่ว 



น า้พุแห่งโชคลาภ ไดรั้บกำรจดบนัทึกสถิติจำกกินเนสส์บุก๊ว่ำเป็นน ้ำพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตวัน ้ ำพุตั้งอยูต่รง

กลำงระหว่ำงหมู่ตึกซนัเทคทั้งห้ำท่ีเช่ือว่ำมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด เปิดให้นกัท่องเท่ียวเขำ้ไปชมและแวะมำรับพลงัน ้ ำแห่งควำมร ่ ำรวย ตวัน ้ ำพุสร้ำงเป็น

รูปวงแหวนทองแดงมีขำเป็นฐำนส่ีขำ้ง 

การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยำกำศสวนพฤกษศำสตร์ขนำดใหญ่ริมอ่ำวมำรีน่ำ มีพรรณไมน้ำนำชนิดจำกทัว่โลก  ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกว่ำ 1 ลำ้น

ตำรำงกิโลเมตร ดว้ยงบกำรสร้ำงสูงถึง 1,035 ลำ้นดอลล่ำสิงคโปร์ หรือประมำณ 24,000 ลำ้นบำท (แนะน ำเขำ้ชมโซนพิเศษ!! Set A.ฟลำวเวอร์

โดม คลำวดฟ์อเรสต ์ฟลอรัลแฟนตำซี เพ่ิม 999 บ./ท่ำน/3โดม ,Set B. ฟลำวเวอร์โดม คลำวดฟ์อเรสต ์เพ่ิม 699/ท่ำน/2โดม Set C. เพ่ิม 399 บ./

ท่ำน/1โดม 



ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงำมจำกทัว่ทุกมุมโลก 

โดยมีกำรควบคุม อุณหภูมิให้อยูร่ะหว่ำง 23-25 องศำ ภำยในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ สวน 

ออสเตรเลีย สวนแอฟริกำใต ้สวนอเมริกำใต ้สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก 

จุดท่ีเป็นไฮไลทคื์อสวนดอกไมต้รงกลำงโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และ

สวนญ่ีปุ่นท่ีจะมีกำรหมุนเวียนไมด้อกไปตำมฤดูกำลและ ตำมธีมพิเศษของแต่ละเทศกำลนั้นๆ 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ภำยในประกอบไปดว้ยน น ้ ำตก ทำงเดินลอยฟ้ำ ธำรน ้ำ และ
ตน้ไมน้ำนำชนิด ภำยใต ้พ้ืนท่ีขนำดใหญ่ มีควำมสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสำเพ่ือค ้ำยนัแมแ้ต่
ตน้เดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตวัอยำ่งโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมท่ีน่ำ ท่ึง ส่วนหลงัคำของโดมประกอบดว้ย
แผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ีมีกำรควบคุมควำมช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศำเซลเซียส คง
สภำพของป่ำฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยำ่งสมบรูณ์ ดงันั้นทุกคน ท่ีมำเยอืนจะไดส้ัมผสัถึงบรรยำกำศ
เหมือนกบัอยูท่่ำมกลำงหุบเขำในป่ำฝน  

 
ฟลอรัลแฟนตาซี (FLORAL FANTASY) เป็นสวนดอกไมท่ี้ผำ่นกำรตกแต่ง มีพ้ืนท่ี 1,500 ตำรำง
เมตร เป็นส่วนจดัแสดงท่ีเปิดใหม่ล่ำสุด เป็นสวนจดัแสดงดอกไมท่ี้มีลกัษณะเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็นรูป
แกะสลกัจำกไม ้งำนศิลปะจำกดอกไม ้ให้ควำมรู้สึกเหมือนท่ำนอยูใ่นดินแดนแห่งเทพนิยำย 

 

น าท่านถ่ายรูปสิงคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงชำ้สวรรคช์มวิวขนำดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่่ำมกลำงตึกระฟ้ำ เป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมำะแก่กำรชมวิว

ทิวทศัน์สุดตระกำรตำของสิงคโปร์ สิงคโปร์ ฟลำยเออร์ จะพำคุณข้ึนไปสูงจำกพ้ืนดิน 165 เมตร หรือเท่ำๆ กบัตึก 42 ชั้น และตรงต ำแหน่งน้ีเอง

คุณจะมองเห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่ำงท่ีสวยงำมน่ำท่ึงและเป็นชิงชำ้สวรรคช์มวิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย (หำกตอ้งกำรข้ึนชิงชำ้กรุณำแจง้ในวนัจอง

จ่ำยเพ่ิม 999 บ./ท่ำน/รอบ 30 น.) 



สะพานเฮลกิซ์ เปิดเม่ือ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถำปนิกชำวออสเตรเลีย มีควำมยำวประมำณ 920 ฟุต เป็นสะพำนคนเดินท่ีมีรูปทรงทนัสมยั

ตั้งอยูท่ี่อ่ำวมำริน่ำเช่ือมระหว่ำง Marina Center กบั Marina South โดยในยำมค ่ำคืนจะมีกำรเปิดไฟท่ีประดบัไวใ้ห้ควำมสวยงำมเป็นนอยำ่งมำก 

มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงสถำปัตยกรรม แหล่งรวมควำมสะดวก ควำมบนัเทิงมำกมำยมีรีสอร์ทหรู

ขนำดใหญ่ 3 อำคำร ห้ำงสินคำ้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอน พ้ืนท่ีดำ้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม ห้ำงสรรพสินคำ้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คำสิโน โรง

ภำพยนตร์ และชอ้ปแบรนดเ์นม อำทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระว่ำยน ้ ำและจุดชมวิวบนอำคำรมำรีน่ำเบยแ์ซนดส์ำมำรถ

มองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศำ จุดชมวิวสูงเสียดฟ้ำบนตึกท่ีเป็นเรือ คำสิโนสุดหรู ตำมกฎหมำยประเทศสิงโปร์ท่ำนท่ีจะเขำ้คำสิโนตอ้ง

แสดงพำสปอร์ตและมีอำย ุ21 ปีข้ึนไปแต่งกำยสุภำพ   



จุดชมววิแซนด์สกายพาร์ค เป็นดำดฟ้ำท่ีไม่เหมือนใคร โดยสูงจำกพ้ืนดิน 200 เมตร มีสระว่ำย

น ้ ำลอยฟ้ำและจุดชมวิวอนังดงำม จำกสระว่ำยน ้ ำลอยฟ้ำของ Marina Bay Sands SkyPark 

สำมำรถมองไปเห็นเส้นขอบฟ้ำของสิงคโปร์ในยำมกลำงวนั (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวหำกสนใจ

กรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 649 บ./ท่ำน) 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ!! บักกุ๊ดเต๋ 

พัก Ibis Budget หรือเทยีบเท่า 



Day 2 เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ – ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์(รวมต๋ัว) – Lau Pa Sat Food Center – ย่านบันเทิงคลาร์กคย์ี ชม

โชว์ไฟริมอ่าวมารีน่า ล่องเรือ Bumboat (ไม่รวมตัว๋หำกสนใจกรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 649 บ./ท่ำน)  

เช้า บริการอาหารเช้า  

เกาะเซ็นโตซ่า เกำะแห่งควำมบนัเทิงและควำมสนุกสนำน จำกพ้ืนท่ีบนเกำะประกอบไปดว้ยสวนสนุกช่ือดงัอยำ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ ำทำงทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง สวนน ้ำ ชำยหำด เคร่ืองเล่นต่ำงๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นน ำมำกมำย 

ชายหาดซิโลโซ เป็นหน่ึงในหำดช่ือดงัของสิงคโปร์ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงมำกมำยตลอดทั้งวนั มีหำดทรำยเนียนละเอียดสีขำว กบัน ้ ำทะเลสี
ใส ถึงแมอ้ำจจะสู้หลำยๆหำดท่ีหลำยๆเกำะของไทยไม่ได ้แต่ท่ีน่ีก็มีกิจกรรมให้ท  ำหลำกหลำยตั้งแต่เล่นทรำย, เล่นน ้ำทะเล, ว่ำยน ้ ำ, โรยตวั, 
พำยเรือคำยคั วอลเล่ยบ์อล หรือจะนอนอำบแดดก็ชิวดี 



Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกท่ีตั้งอยูใ่น Resorts World Sentosa ท่ี Sentosa ประเทศสิงคโปร์ มีเคร่ืองเล่น กำรแสดง และ

สถำนท่ีท่องเท่ียว 28 แห่ง ในเจ็ดโซนท่ีมีธีม เป็นหน่ึงในหกสวนสนุก Universal Studios ทัว่โลก  

หากต้องการซื้อตัว๋ Express Pass กรุณาแจ้งในวนัจองเร่ิม 1,699 บ./ท่าน 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั  

Sesame Street  Spaghetti Space Chase    TRANSFORMERS The Ride  

Battlestar Galactica:  Human vs. Cylon   Amber Rock Climb 



Jurassic Park  Rapids Adventure       Enchanted Airways  

Dino-Soarin'         WaterWorld   

Shrek 4-D Adventure       Raptor Encounter with Blue   

Lights, Camera, Action!  Hosted by Steven Spielberg  Universal Studios Store 



Lau Pa Sat Food Center ศนูยอ์ำหำรขนำดใหญ่ เปิด 24 ชัว่โมง และท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของ สะเต๊ะ สิงคโปร์ ทุกวนัเวลำ 1 ทุ่ม เป็นตน้ไป จะปิด

ถนนขำยสะเต๊ะกนัเลย ใครเดินในยำ่นน้ีจะไดก้ล่ินเตำถ่ำนหอมๆ ป้ิงสะเต๊ะควนัโขมง รสชำติดั้งเดิมแบบมำเลเซีย เปิดขำยกนัหลำยร้ำน 

ย่านบันเทงิคลาร์กคย์ี เป็นยำ่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืน ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีนา จำกยอดตึกมำริน่ำ

เบยแ์ซนดส์ เป็นกำรแสดงน ้ำพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักำล และท่ำนยงัสำมำรถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถำนท่ีไฮไลทต่์ำงๆ พร้อมเก็บ

ภำพบรรยำกำศแห่งควำมประทบัใจโดยจะใชเ้วลำประมำณ 40 นำที (ไม่รวมตัว๋หำกสนใจกรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 649 บ./ท่ำน) 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ 

พัก Ibis Budget หรือเทยีบเท่า 



Day 3 เมอร์ไลออน - Duty Free – ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า  

เมอร์ไลออน เคร่ืองหมำยประจ ำชำติของประเทศสิงคโปร์ เป็นส่ิงท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และเป็นแลนดม์ำร์คท่ีนกัท่องเท่ียวมำเยอืนมำกท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกออกแบบข้ึนปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี Duty Free 

ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์ สินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินในกำรชอ้ปป้ิง
ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี... 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่ำงนั้นทุกท่ำนยงัสำมำรถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึก

ได ้ภำยในสนำมบิน น า้ตกจีเวล เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถำปนิกสัญชำติอิสรำเอล-อเมริกนั เป็นอำคำรท่ีมีไลฟ์สไตลแ์บบ

ห้ำงสรรพสินคำ้ท่ำมกลำงธรรมชำติท่ีอลงักำรมำกๆ ดว้ยควำมสูง 10 ชั้น มีขนำดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตำรำงเมตร มีน ้ ำตกในอำคำรท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก มีตน้ไมม้ำกกว่ำ 100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน เช่น ร้ำนอำหำร และร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัมำกกว่ำ 300 ร้ำน 

โรงแรม โรงภำพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอนิ ล่วงหนำ้รวมถึงทำงเช่ือมต่อทุกเทอมินอล นบัว่ำเป็นประสบกำรณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

16.00 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน Scoot โดยเท่ียวบิน TR 610   

17.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 – 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

05 – 07 พฤศจกิายน 65 13,977.- 13,977.- 4,477.- 

19 – 21 พฤศจกิายน 65 14,977.- 14,477.- 4,477.- 

17 – 19 ธันวาคม 65 15,977.- 15,477.- 4,477.- 

14 – 16 มกราคม 66 
(วันเด็ก) 

15,977.- 15,477.- 4,477.- 

04 – 06 กมุภาพนัธ์ 66 15,977.- 15,477.- 4,477.- 

18 – 20 กมุภาพนัธ์ 66 15,977.- 15,477.- 4,477.- 

11 – 13 มนีาคม 66 15,977.- 15,477.- 4,477.- 



  



 





  



  



 

 


