
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางง ี– ประเทศสงิคโปร์    
PARC SOVEREIGH  
TYRWHITT หรอืเทยีบเท่า 

 

2 
การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซน็โตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
– อ่าวมารน่ีา เบย์ แซนด์ส    

PARC SOVEREIGH  
TYRWHITT หรอืเทยีบเท่า 

 

3 
อุโมงค์ต้นไม ้– เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด – น ้าพุจเีวล – สนามบิน
ชางง ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศ
สิงคโปร ์

 
06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน  Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที ่
เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

 หมายเหตุ: ใชผ้ลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรอื แล๊บ
ที่ได้รบัมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจน
ตามหนังสือเดินทางของท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพื่อใช้
เชค็อนิ (ไม่รวมค่าตรวจ) 

09.50 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสาย
การบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ705 (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.15 เดนิทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิน่เร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมอืงรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

 หมายเหตุ: แจกอุปกรณ์ ART-Self Test ตรวจดว้ยตวัท่านเองใน
ห้องพกั ผลตรวจเป็นลบท่านสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้ 
ตามประกาศของรฐับาลสงิคโปร์  

 ค ่า บรกิารอาหารค ่า Bento Box 
ทีพ่กั PARC SOVEREIGH TYRWHITT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

Day2 การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะ
เซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล  สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า 
เบย ์แซนดส์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Garden 

by The Bay) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่บนพื้นที่กว่า 1 
ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้
งบประมาณในการสรา้งสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมกีารออกแบบอาคารสิ่งปลูก
สรา้งทีม่คีวามโดดเด่นสวยงามแล้วกย็งัเป็นสญัญาลกัษณ์ของ 

 น าท่านชม Floral Fantasy เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด 
เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีล ักษณะเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นรูป
แกะสลกัจากไม้ที่งดงามน่า งานศลิปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึก
เหมอืนท่านอยู่ในดนิแดนแห่งเทพนิยาย (แถมฟรบีตัรเขา้ชม) 

 น าท่านเดินทางท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้
ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งความบนัเทิงและความสนุกสนาน เนื่องจาก
พื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดงัอย่างยูนิเวอร์แซล 
สตู ดิ โอ  พิพิ ธภัณฑ์ สัตว์น ้ าท างท ะเลที่ ใหญ่ ที่ สุด ในโล ก 
พพิธิภณัฑ์หุ่นขีผ้ึ้ง สวนน ้า ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึง
โรงแรมและรสีอร์ทชัน้น ามากมาย ถอืเป็นจุดทีม่อบความบนัเทิง
หลากหลายรูปแบบใหก้บัผูค้นทุกเพศทุกวยั  

 
   



 

 
  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal 
Studio) เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่สรา้งขึ้นโดยบรษิัทเอ็นบีซียูนิ
เวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิต
ภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งภายในสวน
สนุกนั ้นได้มีการน าภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมา
ดดัแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและ
ความบนัเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบนัสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ มีทัง้หมด 4 แห่งทัว่โลก คือที่ร ัฐแคลิฟอร์เนียและ
รฐัฟลอรดิ้า ประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่เมอืงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
และที่ประเทศสิงคโปร์ โดยตัง้อยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่ง
ความบนัเทิงที่มีชื่อเสยีงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ (ไม่รวม
บตัรเขา้สวนสนุกราคา 69 SGD) 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
17.00 นัดทุกท่านพร้อมกันที่ทางออกเพื่อเดินทางต่อไปยงั อ่าวมารี

น่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ให้ท่านได้พบกับวิว
ทิวทัศน์ของเมืองสิงคโปร์ยามค ่าคืนที่เต็มไปด้วยแสงสี ตึกสูง
ระฟ้า ท่านสามารถช้อปป้ิงของสินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากมาย
จากทีน่ี้ไดอ้กีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ขา้วมนัไก่ Boon Tong Kee 
ทีพ่กั  PARC SOVEREIGH TYRWHITT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 
โซน 1 ฮอลลวีู๊ด Hollywood 
 เป็นโซนแรกที่ต้องเดนิผ่านทีเ่มื่อเขา้ไปใน ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

สองขา้งทางนัน้จะมทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, ของฝาก 
โซน 2 นิวยอร์ค New York 
 เมื่อ เดินเข้ามาที่โซนนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเราก าลังเดินอยู่ที่

นวิยอร์ค ให้อารมณ์ของความเป็นเมอืงใหญ่รา้นคา้ต่างๆประดบั
ดว้ยป้ายไฟ 

โซน 3 เมอืงแห่งอนาคต Sci-Fi City 
 ธมีในโซนนี้จะดูล ้าสมยั เป็นเมอืงแห่งอนาคต รวมถึงเครื่องเล่น

ต่างๆกจ็ะเป็นแบบผจญภยัหรอืเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียว  
โซน 4 เมอืงอยีปิต์โบราณ Ancient Egypt 
 เหมอืนได้ร่วมผจญภัยคน้หาสมบตัใินดนิแดนอียิปต์โบราณ ซึ่ง

จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องค าสาป เครื่องเล่นที่ต้องลองก็คือ 
Revenge of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพาเราท่องเข้าไปใน
ดนิแดนนักรบ 

โซน 5 โลกทีห่ายสาบสูญ The Lost World 
 เป็นโซนแห่งการผจัญภัยไปในยุคไดโนเสาร์  จูลาสสิคปาร์ค 

Jurassic Park และวอเตอร์เวลิด์ WaterWorld  
โซน 6 ดนิแดนแห่งเชรค็ Far Far Away 
 ดินแดนที่จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชัน่

เรื่องเชรค็ โดยมีเจา้ยกัษ์เขยีวเชร็ค, เจา้หญิงฟิโอน่า และเจ้าลา
ดองกี้เพื่อนซี้ 

โซน 7 มาดากสัการ์ Madagascar 
 จะไดพ้บกับเหล่าตัวการ์ตูนสตัว์ป่าน้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ 

การ์ตูนยอดฮิตที่ของใครหลายๆคน โดยมีตัวการ์ตูนหลกัทัง้ 4 
มาค่อยต้อนรบั Join Alex, Marty, Melman และ Gloria  

 



 

 

 

Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปป้ิง
ออร์ช าร์ด  – น ้ าพุ จี เวล  – สน าม บินช างงี  – 
สนามบินสุวรรณภมิู 

 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านเดินทางสู่  อุ โมงค์ต้นไม้  (Tree Tunnel) ตั ้งอยู่ ที่

สวนสาธารณะ ฟอร์ต แคนนิ่ง พาร์ค  หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮติ ที่
นักท่องเทีย่ววยัรุ่น เดนิทางมาถ่ายรูปกนัตลอดทัง้วนั  

 จากนั ้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion 
Park) สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถ
ถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกัษณะ
คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์ มาริ
น่า เบย์แซนด์ 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

 

  
 จากนั ้นให้ท่านอิสระ  ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด (Orchard 

Road) เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงเดินเลือกชมสินค้าทนัสมยัที่
ถูกใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอร์ กล้องถ่ายรูป 
กล้องวีดีโอและของเล่นเดก็ ณ บริเวณย่านช้อป ป้ิง ORCHARD 
ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า 
BRAND NAME ยีห่้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งชอ็ป
ป้ิงระดบัโลก   

 น าท่านชม น ้าตกจีเวล (The Rain Vortex) เป็นน ้าตกอนิดอร์
ทีสู่งที่สุดในโลก สูงถงึ 130 ฟุต ภายในยงัสร้างสวนจดัสรรค์ได้
อย่างสวยงาม และน ้าตกอนิดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือ
เป็นน ้ าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน  โดยใช้น ้ า
หมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน ้ าในสระว่ายน ้าขนาด
มาตรฐานของโอลมิปิก 5 สระ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อท าการ
เชค็อนิและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

17.30  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ714 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.00 เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ
...พรอ้มความประทบัใจ 

 



  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็กต า่กว่า 11 ปี 

ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2565 20,990 19,990 15,900 5,500 

14 – 16 พฤษภาคม 2565 20,990 19,990 15,900 5,500 

** แถมฟรีแพก็เกจโรงแรม Test & Go Novotel Bangkok on Siam Square 1 คืน (หรือเทียบเท่า)** 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ 25 SGD/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบนิ 48 ชม. พรอ้มกบัใบรบัรองแพทย์ นักท่องเทีย่วจองและจ่ายค่าตรวจเอง* 
 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั 
ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท  หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผู้พจิารณา 



 



 



 



 



 


