
 



 

  



 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 

 

Day 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานสงิคโปรช์างง ี– วดัเจา้แมก่วนอมิ – นำ้พแุหง่โชค

ลาภ - การเ์ดน้บายเดอะเบย ์– สะพานHelix – มารนิา่เบยแ์ซนด์ – ยา่นคลารก์คยี ์- ลอ่งเรอื

Bumboat  

07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอรส์ายการบิน Scoot (TR)โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ

อำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

10.50 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศสงิคโปร ์ 

14.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางง ี(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  

สิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ที่สำคัญของโลก หนึ่งในประเทศที่ฮิตอันดับต้นฯ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีสถานที่ท่องเท่ียวท่ี

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เท่ียง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – 

วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ -    การ์เด้นบาย

เดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ – ย่านคลาร์กคีย์ 

- ล่องเรือBumboat 

 
  

Ibis hotel 

Bencoolen 

หรือ

เทียบเท่า 

2 อิสระช้อปป้ิง ไกด์แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง 

(ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 

ขวบ 1,590 บาท) หรือซ้ือ Option มหาสนุกจ่ายเพ่ิม 2,777

บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเท่ียว* อุโมงค์ต้นไม้ - เกาะ

เซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) 

- ช้อปป้ิง IMM เอาท์เล็ตท่ีใหญ่ท่ีสุด 

   
Ibis hotel 

Bencoolen 

หรือ

เทียบเท่า 

3 เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - Jewel Changi 

- ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางง ี- ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

   
 

ขาไป TR625 BKK – SIN เวลา 10.50น. - 14.15น. 

ขากลบั TR610 SIN – BKK  เวลา 15.25น. - 16.55น. 



หลากหลายท้ังประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ย่านช้อปป้ิงท่ีมีสีสัน และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัว

สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

 

วัดเจ้าแม่กวนอิมกวนอิมตงฮุด เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากท้ัง

สำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียว โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก

ตลอดท้ังวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะมีความเชื่อ



ว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ตั้งอยู่ในย่านบูกิส น้ำพุ

แห่งความมั่งคั่ง ได้รับการจดบันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 

1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตัวน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่ตึกซันเทคท้ังห้าท่ีเชื่อว่ามีฮวงจุ้ยท่ีดี

ท่ีสุด เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปชมและแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวย ตัวน้ำพุสร้างเป็นรูปวงแหวน

ทองแดงมีขาเป็นฐานสี่ข้าง 

การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไม้

นานาชนิดจากทั่วโลก  ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยงบการสร้างสูงถึง 1 ,035 

ล้านดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบัตร Super Tree 8 SGD/ท่าน) 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปด้วยน น้ำตก 

ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้ พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดม

แห่งน้ีไม่มีเสาเพ่ือค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีน่า ท่ึง ส่วน

หลังคาของโดม ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไวท่ี้ 

23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ันทุกคน ท่ีมาเยือนจะได้

สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน  



ฟลาวเวอร ์โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน โดมเรือนกระจกท่ีจัดแสดงไม้ดอก

สวยงามจากท่ัวทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดม

แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิ

เตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดท่ีเป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมท่ีมีท้ังสวนฝรั่งเศส สวนทิวลิป 

สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ  ตามธีมพิเศษของแต่ละ

เทศกาลน้ันๆ  



สะพานเกลียว Helix Bridge เปิดเมื่อ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความ

ยาวประมาณ 920 ฟุต เป็นสะพานคนเดินที ่มีรูปทรงทันสมัยตั ้งอยู่ที ่อ่าวมาริน่าเชื ่อมระหว่าง  

Marina Center กับ Marina South โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟที่ประดับไว้ให้ความสวยงาม

เป็นนอย่างมาก 

มารนิา่เบยแ์ซนดส์ เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความ

สะดวก ความบันเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน พ้ืนท่ี

ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ และช้อปแบ

รนด์เนม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่า



เบย์แซนด์สามารถมองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตึกที่เป็นเรือ คาสิโน

สุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและมีอายุ 21 ปีขึ้นไปแต่ง

กายสุภาพ  (ไม่รวมค่าขึ้น Sand Sky Park) 

คำ่ บรกิารอาหารคำ่เมน ูบกักุด๊เต ๋

ยา่นคลารก์คยี ์เป็นย่านท่ีครึกครื้นท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมด้วยสถานบันเทิงยามค่ำคืน ชมโชว์

แสงสเีสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบย์แซนด์ส เป็นการแสดงน้ำพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์

สุดอลังกาล และท่านยังสามารถ ลอ่งเรอื BumBoat ชมสถานท่ีไฮไลท์ต่างๆ พร้อมเก็บภาพ

บรรยากาศแห่งความประทับใจโดยจะใชเ้วลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบัตร 25 SGD/ท่าน) 

พัก Ibis hotel Bencoolen หรอืเทยีบเทา่ 

  

Day 2 อสิระชอ้ปปิง้ ไกดแ์นะนำสถานทีท่อ่งเทีย่วการเดนิทาง (ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผูใ้หญ่ 

1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) หรอืซือ้ Option มหาสนกุจา่ยเพิม่ 2,777บาท/ทา่น *มี

รถและไกดบ์รกิารพาเทีย่ว* อโุมงคต์น้ไม ้- เกาะเซน็โตซา - S.E.A Aquarium - ยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ(รวมตัว๋) - ชอ้ปปิง้ IMM เอาทเ์ลต็ทีใ่หญท่ีส่ดุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้
 

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อโุมงคต์น้ไม ้อยู่ท่ีสวนสาธารณะฟอรท์แคนนิง Fort Canning Park ลักษณะเป็นเหมือนบันไดวนขึ้น

ด้านบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือเป็นแลนมาร์คของนักท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่ง

น้ี  

 

 

 



 

เกาะเซ็นโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน จากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุก

ชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำมากมาย  S.E.A. Aquarium 

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที ่ใหญ่ที ่สุดในโลกมีสัตว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ ์ จำนวน

มากกว่า 100,000 ตัว เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมาและที่นี่จะพาท่านดำ

ดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก  

(ไมร่วมตัว๋1,000 บาท) 



 



IMM Outlet Mall เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดังต่างๆ ไว้มากท่ีสุดใน

สิงคโปร ์

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุอสิระรบัประทานอาหาร ณ ยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ 

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุอสิระรบัประทานอาหาร ณ IMM 

พัก Ibis hotel Bencoolen หรอืเทยีบเทา่ 

   



 

Day 3   เมอรไ์ลออน - Duty Free - ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์ - Jewel Changi - ทา่อากาศยานสงิคโปร์

ชางง ี-    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้
 

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอรไ์ลออน เครื่องหมายประจำชาตขิองประเทศสงิคโปร์ เป็นสิ่งท่ีคนท่ัวโลกรู้จัก และเป็นแลนด์มาร์ค

ท่ีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดของประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี Duty Free 

ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์ สินค้าแบรนด์เนม

มากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปป้ิงได้อย่างเต็มท่ี...  



jewel changi เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล - อเมริกัน เป็นอาคาร

ที่มีไลฟ์สไตล์แบบห้างสรรพสินค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมาก ๆ ด้วยความสูง 10 ชั้น มี

ขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีต้นไม้มากกว่า 100,000 

ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกว่า 

300 ร้าน โรงแรม   โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยังมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหน้า รวมถึงทาง

เชื่อมต่อทุกเทอมินอล นับว่าเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร… 

15.25น. ไดเ้วลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

16.55น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 



อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พัก2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ี

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พักเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

24 – 26 มถินุายน 65 11,777.- 11,277.- 4,477.- 

26 - 28 มถินุายน 65 9,977.- 9,977.- 4,477.- 

26 – 28 สงิหาคม 65 9,977.- 9,977.- 4,477.- 

16 – 18 กนัยายน 65 11,777.- 11,277.- 4,477.- 

23 – 25 กนัยายน 65 11,777.- 11,277.- 4,477.- 

30 กนัยายน – 2 ตลุาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

7 – 9 ตลุาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

22 – 24 ตลุาคม 65 

(วนัปยิมหาราช) 

13,777.- 13,277.- 4,477.- 

28 – 30 ตลุาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

11 – 13 พฤศจิกายน 65 11,777.- 11,277.- 4,477.- 

25 – 27 พฤศจิกายน 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

2 – 4 ธนัวาคม 65 13,777.- 13,277.- 4,477.- 

9 – 11 ธนัวาคม 65 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

13,777.- 13,277.- 4,477.- 

16 – 18 ธนัวาคม 65 12,777.- 12,277.- 4,477.- 

23 – 25 ธนัวาคม 65 

(วนัครสิมาสต)์ 

13,777.- 13,277.- 4,477.- 

30 ธนัวาคม 65 – 1 มกราคม 66 

(วนัปใีหม)่ 

15,777.- 15,277.- 4,477.- 

31 ธนัวาคม 65 – 2 มกราคม 66 

(วนัปใีหม)่ 

15,777.- 15,277.- 4,477.- 

หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์โรงแรม รา้นอาหารตามความ

เหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทัง้นีเ้ราจะ

คำนงึถงึลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั  

หากลกูคา้ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่ารทำ

การออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ 

 



   



  



 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


