
 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน  เมอร์ไลออน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือBumboat ชม

วัดพระเขีย้วแก้ว GARDEN BY THE BA          รหสัทวัร ์  WD10092562421 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : GARDEN BY THE BAY-มารีน่าเบย์แซนส์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมอร์ไลออน-ไชน่าทาวน์-ชม
วัดพระเขีย้วแก้ว 

•  ช้อป : ถนนออร์ชาร์ด 

•  พิเศษ : ล่องเรือBumboat-ชมWonderful Light Show 

•  พัก : 4ดาว 
 

15,999  เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

 

07.00 น.                            พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.45 น.                            ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่ SQ973 

13.15 น.                            น าท่านเดินทางถึง : สนามบินชางงี 

ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว่า “สนามบินชางงี” เป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางด้าน

การคมนาคมทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนามบินแห่งนี้ได้รับรางวัลสนามบินยอดเยี่ยมของโลกจาก Skytrax และรางวัลอ่ืนๆ รวมกว่า 

500 รางวัลเร่ือยมาตั้งแต่เปิดท าการในปี พ.ศ. 2524 และมีการขยับขยายสนามบินมาโดยตลอดจนกลายเป็นหนึ่งในสนามบินท่ีทันสมัยและมี

ผู้ใช้บริการคับค่ังท่ีสุดในโลก 

 

                                                        น าท่านชม : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ 

 

สวนพฤกษศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวมารีน่า แห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางเมือง ท่านจะได้ชมพรรณไม้นานาชนิด ท่ีถูก

น ามาจัดแสดงได้อย่างลงตัว และสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น ท่ีสวนแห่งนี้ยังมีไฮไลท์อยู่ท่ี ซุปเปอร์ทรี ท่ีมีโครงสร้างรูปต้นไม้สูงประมาณตึก 9 - 16 ช้ัน ซึง่

มีท้ังหมด18 ต้นโดยมีทางเดินเช่ือมต่อซุปเปอร์ทรีเหล่านี้เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เดินชมความงดงาม และสีสันของพันธ์ุไม้ได้จากมุมสูง และบนต้นท่ี

สูง 50 เมตร จะมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพาโนรามิคได้อีกด้วย 

                                                        น าท่านสู่ : ล่องเรือชมแม่น ้าสิงค์โปร์ 

ล่องเรือชมแม่น ้าสิงค์โปร์ ยามค ่าคืน ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุด คลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเท่ียวยามราตรีท่ี

สวยงามและสุดคึกคัก 

ค ่า                                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 

                                         น าท่านสู่ : มารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ 

                                         น าท่านชม : Wonderful Light Show 

พัก                                    น าคณะเข้าสู่ที่พกัโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY 

1 



 

 

 

 

เช้า                                   บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

                                       น าท่านสู่ : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียท่ีได้สัมผัสกับภาพยนต์จากฮอลลีวูด อีกท้ังรายล้อมด้วย

ความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพักกว่า 1,800 ห้อง โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรม

ละลานตา เท่ียวชมเดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะท่ีรายล้อมไปด้วยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล เพลิน

เพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง                    

                                   สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium 

กลางวัน-ค ่า                  อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พัก                               น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า                              บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

                                   น าท่านชม : ซิตีท้ัวร์ สิงคโปร์ 

นครเล็กๆ ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม1ใน5ของเอเชีย เชิญชมความงาม ความ

สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม

แม่น ้าสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ และ Old Parliament House ในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ 

ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปป้ันช้างส าริด 

                                             

DAY 

2 

DAY 

3 



 

                                                อิสระถ่ายรูป : ให้ท่านถ่ายรูปกับ เมอร์ไลออน 

 

เมอร์ไลออน เป็นรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า และพ่นน ้าออกจากปากอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสร้างและออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อ

การท่องเท่ียว ต่อมาได้กลายเป็นเคร่ืองหมายของเมืองสิงคโปร์ไปโดยปริยาย รูปป้ันรูปสิงโตน้ีสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1972 ในสมัยท่ีนายลีกวนยูเป็น

นายกรัฐมนตรี ซึ่งสิงคโปร์นั้นแต่เดิมมีช่ือว่า "สิงกะปุระ" มีความหมายว่า "เมืองสิงโต" หรือ "เกาะสิงโต" ดังนั้นหากมาเยือนเมืองสิงคโปร์แล้วไม่

ได้มาถ่ายรูปกับเมอร์ไลออน ก็เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงสิงคโปร์ 

                                       น าท่านสู่ : น ้าพุแห่งความมัง่คั่ง 

 

น ้าพุแห่งความมั่นค่ัง แห่งเมืองสิงคโปร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซันเทค 

สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน ้าพุ และได้สัมผัสน ้า

จะพบโชคดีและร ่ารวยตลอดปี 

                                                 อิสระช้อปป้ิง : ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ 

 

ไชน่าทาวน์..ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของผู้อพยพชาวจีนในสิงคโปร์ สิงคโปร์มีประชากรท่ีเป็นคนจีนอยู่อาศัยกว่า 70% ของประชากรทังหมด อาจ

เรียกว่าเป็นประเทศของคนจีน เชิญชมความงามของอาคารบ้านเรือนของชาวจีนท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์ได้ในย่านน้ี มรดกทางวัฒนธรรมอันดี

งามของชุมชนชาวจีน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีร้านค้ามากมาย เลือกซ้ือสินค้าราคาถูก จ าหน่ายท้ังป้ายอักษรลายมือพู่กันจีน สมุนไพรและรังนกในร้าน

ยาจีน จากนั้นไปนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธ์ิ ของสิงคโปร์  

                                                น าท่านชม : วัดพระเขีย้วแก้ว สิงคโปร์ 

 

วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในไชน่าทาวน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมในแบบยุคราชวงศ์ถัง ด้วยเงิน 62 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้

เวลาก่อสร้างจนเสร็จประมาณ 2 ปี ภายในวัดแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานพระทนต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถูกพบในปี 1980 หลังการถล่มของ

สถูปแห่งหนึ่งในประเทศพม่า ในวัดยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน วัดแห่งนี้ได้รับความเคารพจากชาวพุทธในสิงคโปร์มาก มี

ผู้มาปฏิบัติธรรมกันมากมาย 

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh) 

บ่าย                         อิสระช้อปป้ิง : ย่านออร์ชาร์ด 



แหล่งช็อปป้ิงมีช่ือเสียงของชาวสิงคโปร์และเป็นถนนท่ีคลาคล ่าไปด้วยผู้คน สวรรค์ของนักช้อปป้ิงท่ัวโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และโรงแรมช้ัน

ดีตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนน รวมท้ังร้านค้ามากมาย ตั้งแต่หัวถนนจรดปลายถนน และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกอยู่ตลอดเส้นทางของถนน ชาวสิงคโปร์

ถือว่าย่านน้ี คือย่าน City Center ของประเทศ เชิญช้อปป้ิงอิสระตามบนห้างสรรพสินค้าช้ันน า พบกับสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมช่ือดัง รุ่นใหม่

ล่าสุดจะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา 

                                 น าท่านเดินทางสู่ : สนามบินชางง ี

18.45 น.                   ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์   

                                 เที่ยวบินที่ SQ978 

20.15 น.                   น าท่านเดินทางถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

เลือกวันท่ีเดินทางและกด

จอง: 
    ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกัเดี่ยว) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกั 3 คน) 

    เด็ก 
   (มีเตียง) 

    เด็ก 
 (ไม่มีเตียง)  

 4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

 5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

18 ต.ค. 62 -20 ต.ค. 62 17,999 บาท 22,999 บาท 17,999 บาท 17,999 บาท 16,999 บาท 

3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 16,999 บาท 21,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 



เลือกวันท่ีเดินทางและกด

จอง: 
    ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกัเดี่ยว) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกั 3 คน) 

    เด็ก 
   (มีเตียง) 

    เด็ก 
 (ไม่มีเตียง)  

18 พ.ย. 62 -20 พ.ย. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

25 พ.ย. 62 -27 พ.ย. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  12 ธ.ค.62 -14 ธ.ค.62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  18 ธ.ค.62 -20 ธ.ค. 62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  24 ธ.ค.62 -26 ธ.ค.62 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

 5 ม.ค.63 -7 ม.ค. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

10 ม.ค.63 -12 ม.ค. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

16 ม.ค.63 -18 ม.ค. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

25 ม.ค.63 -27 ม.ค. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

5 ก.พ.63 -7 ก.พ. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

10 ก.พ.63 -12 ก.พ. 63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 



เลือกวันท่ีเดินทางและกด

จอง: 
    ผู้ใหญ่ 

     (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกัเดี่ยว) 

   ผู้ใหญ่ 

  (พกั 3 คน) 

    เด็ก 
   (มีเตียง) 

    เด็ก 
 (ไม่มีเตียง)  

12 ก.พ.63 -14 ก.พ. 63 16,999 บาท 21,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 

 20 ก.พ.63 -22 ก.พ. 63 16,999 บาท 21,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 

 24 ก.พ.63 -26 ก.พ. 63 16,999 บาท 21,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 

  3 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 16,999 บาท 21,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 

  10 มี.ค.63 -12 มี.ค.63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  13 มี.ค.63 -15 มี.ค.63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

  23 มี.ค.63 -25 มี.ค.63 15,999 บาท 20,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 
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ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นกรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการ
ปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และ
ถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

• ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

• ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และ
ออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ท่ีมีการเรียกเก็บ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-
10 วัน]**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 
รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

• ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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