
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 เมอรไ์ลออน - มารีน่า เบย ์แซนด ์    

2 
การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์- วดัพระเข้ียวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - 

ชิงช้าสวรรค ์ สิงคโปร ์ฟลายเออร ์    

3 ช้อปป้ิง ออรช์ารด์ 
   

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  เมอรไ์ลออน - มารีน่า เบย ์แซนด ์
  
 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านถ่ายรปู เมอรไ์ลออน 

(Merlion) สญัลกัษณ์ของ
ประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่
สงิโตครึง่ปลานี้หนัหน้าออกทาง
อ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่าย
งามโดยมฉีากดา้นหลงัเป็นโรง
ละครเอสเพลนนาท 

• น าท่านสู่ มาริน่า เบย ์แซนด ์(Marina Bay Sands) เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของ
ประเทศสงิคโปร ์ทีเ่ป็น complex ขนาดใหญ่ทีร่วมเอา รสีอรท์หร ูศูนยก์ารคา้ สวนลอยฟ้า 
พรอ้มสระว่ายน ้าขนาดใหญ่ และ
เป็นจุดชมววิเมอืงสงิคโปรมุ์มสงูที่
สวยทีสุ่ดจุดหนึ่งเลยทเีดยีว ท าให้
ทีน่ี่เป็นสถานทีท่ีคุ่ณจะไดใ้ชช้วีติ
แบบหรหูรามากทีสุ่ดในประเทศ
สงิคโปร ์

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ี 2   การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์- วดัพระเข้ียวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - ชิงช้า
สวรรค ์ สิงคโปร ์ฟลายเออร ์

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(GARDEN BY THE BAY) เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศสงิคโปร์ เป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทีห่า้ม
พลาดของสงิคโปรด์ว้ย เป็นสวนที่
ไดร้บัรางวลัมากมาย ซึง่แสดงถงึ
ความยิง่ใหญ่และเจรญิก้าวหน้า
ของประเทศสงิคโปรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

มพีืน้ทีข่นาดใหญ่มากทีเ่กดิจาก
การถมทะเลสรา้งขึน้มา ทัง้หมด 

600 กว่าไร่ แบ่งออกเป็นทัง้หมด 3 โซน คอื Bay Center Garden, Bay East 

Garden และ Bay South Garden 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ วดัพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) วดัทีถ่อืว่ามชีื่อเสยีง
มากๆ ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีน่บัถอื
ศาสนาพุทธ เพราะวดันี้เป็นที่
ประดษิฐานของพระบรมสารรีกิธาตุ 
และเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ไป
ไหวส้กัการะไดทุ้กวนัโดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายใดๆ 

• น าท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ 

(Chinatown) เป็นหนึ่งในย่าน
ยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาว
สงิคโปรแ์ละชาวต่างชาต ิเป็นย่าน
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง ทีค่กึคกั
และเตม็ไปดว้ยรา้นคา้เลก็ๆต่างๆ ทีม่ขีายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของทีร่ะลกึ 

รวมทัง้โรงแรมขนาดเลก็ถงึขนาดกลางอกีมากมาย ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาประหยดัถงึ
ราคากลางๆ ทีใ่หบ้รรยากาศเหมอืนกบัอยู่ทีเ่มอืงจนีในยุคเจา้พอ่เซี่ยงไฮ้ 

• น าท่านสู่ สิงคโปร ์ฟลายเออร ์
(Singapore Flyer) เป็นหนึ่ง
ในชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มี
ความสงูจากพืน้ดนิมากถงึ 165 

เมตร สามารถชมววิไดโ้ดยรอบแบบ



พาโนรามา ทัง้ดา้นมารน่ิา เบย(์Marina Bay)และตวัเมอืงสงิคโปร์ 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 ช้อปป้ิง ออรช์ารด์ 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ออรช์ารด์ (Orchard) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ
สงิคโปร ์ระหว่างสองขา้งทางของ
ถนนจะมหีา้งและถนนคนเดนิชอ้ปป้ิง
เยอะแยะมากมายกว่ารอ้ยแห่ง มี
สนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายทีแ่บบทีส่ไตล์ 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 



การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 2 วนั (4 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


