
 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์

เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ 

แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ 

   
IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเท่ียวแก่ท่าน)    
IBIS STYLE ALBERT  

หรือเทียบเท่า  

3 สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ** 



 
 

 

 
 

BKK  SIN SIN  BKK 

  
TR609 09.30 1255 TR604 12.40 14.15 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่มีเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

* อายุไม่เกิน 9 ป� * 

ราคา 

ห้องพกัเด่ียว 

05 – 07 พฤศจิกายน 2565 12,990 11,990 4,500 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 12,990 11,990 4,500 

12 – 14 พฤศจิกายน 2565 12,990 11,990 4,500 

19 – 21 พฤศจิกายน 2565 13,990 12,990 4,500 

** ท่ีพักไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่านต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพ่ิม ** 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพยีงการ

แนะนําเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้

7. เ งื่ อ น ไ ข ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ  แ ล ะ อุ บั ติ เ ห ตุ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ป ร ะ กั น เ ป็ น ผู้ พิ จ า ร ณ า

  



 
 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – เมอร์ไลออน 

พาร์ค – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ 

06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

09.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR609 

12.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งความมั่งค่ัง (FOUNTAIN OF WEALTH) เช่ือว่าเป�นจุดรับพลังฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุด ตั้งอยู่ท่ีซันเทค ซิตี้ กลุ่มอาคารท่ีสร้างตาม

หลักฮวงจุ้ย ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วทั้ง 5  และ กลางผ่ามือมีน้ำพุ ซึ่งน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกำมือ และได้รับการบันทึก จาก 

Guinness Book of Records ให้เป�น น้ำพุ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ป� 1998 มีความสูง 13.8 เมตร   

 

 

 

 

วิธีการขอพร  

ให้นำมือขวาสัมผัสสายน้ำและอธิษฐาน 1 ข้อ จากนั้นเดินวนตามเข็ม

นา�ิกา 3 รอบ มีความเชื่อว่าคำอธิฐานจะเป�นผลสำเร็จ โดยปกติจะ

เป�ดให้เข้าชมวันละ 3 เวลาดังนี้ 10.00-12.00 และ 14.00-16.00 

และ 18.00-19.30 น. 

 

  



 
 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมา

รีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคาร

สิ่งปลูกสร้างท่ีมีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป�นสัญญาลักษณ์ของ 

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

คลาวดฟ์อเรสต ์(CLOUD FOREST) ไมร่วมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 

ภายในประกอบไปด้วยน้ำตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้

พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว 

ถือเป�นอีกหนึ ่งต ัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที ่น่าทึ ่ง ส่วนหลังคาของโดม

ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไว้ท่ี 

23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคน

ท่ีมาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน 

 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไมร่วมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน 

โดมเรือนกระจกที ่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั ่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม

อุณหภูมิให้อยู ่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป�น 9 โซน ได้แก่ สวน

ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอรเ์รเนียน 

สวนมะกอก จุดที่เป�นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝรั่งเศส สวนทิว

ลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ

ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลน้ันๆ 

 

ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมคา่เข้า 20 SGD/ท่าน 

เป�นสวนดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่ง มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เป�นส่วนจัดแสดงที่เป�ด

ใหม่ล่าสุด เป�นสวนจัดแสดงดอกไม้ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป�นรูปแกะสลักจากไม้

ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพ

นิยาย 

** หากลูกค้าซื้อเป�นแพ็กเกจ โดยเข้าชมมากกว่า 1 โดม จะมีโปรโมช่ันราคาพิเศษ ซึ่ง

ราคาอาจแต่ต่างกัน กรุณาสอบถามกับมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ** 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู ่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) คือสัตว์สมมติที่เป�นสัญลักษณ์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป�นสิงโต มีหางเป�นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยป�จจุบันมีรูปป��นเมอร์ไลอ้อน

ท้ังหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ตั้งอยู่ท่ีเกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนท่ีเป�น

ท่ีรู้จักมากท่ีสุด และถือเป�นแลนด์มาร์คหลักของประเทศสิงคโปร ์ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวท่ีตั้งอยู่ บริเวณริมอ่าว

มารีน่าเบย์ ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟในป� พ.ศ. 2507 จากน้ันใน

ป� พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป�นสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภายหลังก็ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป�นสัญลักษณ์ของประเทศ  



 
 

 

  

 

นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป�น

สะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศ

สิงคโปร์อยู ่ที ่อ่าวมาริน่าเป�นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและ

แปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของ

การออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป�นท่อ 2 อันที่จะ

หมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจาก

รูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการ

ออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 

เมตร ในเวลากลางคืนจะเป�ดไฟสวยงามอย่างมาก 

 

  



 
 

 

 

 จำน้ันนำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารท่ีเป�นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพ้ืนท่ีด้านในประกอบ

ไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป�นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที ่สุดในโลก ด้วย

งบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป�นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารน่ีา

เบย์แซนด์ ถือเป�นสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าข้ึนตึก  
 ** พีเรียดช่วงป�ใหม่ในบางสถานที่รถบัสอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวอาจจะต้องเดินเท้า หรือใช้บริการของรถสาธารณะ ** 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

 

THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS 

สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป�นสวรรค์ของนักช้อป เพราะที่นี่เต็มไปด้วยสินคา้และ

ของล้ำค่าในระดับสากลที่สร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ที่ได้เห็นแบรนด์เสื้อผ้าช้ัน

นำ อย่างเช่น Fendi และ Prada ในห้างสรรพสินค้าสุดหรูท่ีเป�นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ 

อย่าพลาดที่จะแวะไปที่ร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton ในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ในซุ้ม

กระจกลอยน้ำ ภายในออกแบบตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังอยู่บนเรือยอชต์สุด

หรู นอกจากน้ียังมีร้านอาหารมากมาย 



 
 

 

 

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 SGD/ท่าน 

เป�นนิทรรศการที่เกี่ยวกับแสง สี ที่จัดแสดงอยู่ชั้นล่างสุดของห้าง THE SHOPPES AT 

MARINA BAY SANDS โดยระหว่างท่ีท่านกำลังช้อปป��งอยู่ เมื่อท่านมองลงไปเห็นกับแสง

ไฟสวยงาม มีโคมไฟท่ีหอยลงมาพร้อมกับแสงไฟท่ีเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ 

  

 

นำท่าน ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE QUAY) เป�นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริม

แม่น้ำสิงคโปร์ ซึ ่งได้รับความนิยมทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที ่ยวต่างชาติ 

ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป�น

พิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก 

 
 

Day2 อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเท่ียวแก่ท่าน) อิสระอาหารเท่ียงและค่ำเพ่ือความสะดวกใน

การท่องเท่ียว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ** กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเท่ียวชำระค่าเดินทางเอง ** 

 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป�นสวนสนุกระดบัโลกท่ีสร้างข้ึนโดยบริษัทเอ็นบีซยีูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หน่ึงใน

หกสตูดโิอผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกน้ันได้มีการนำภาพยนตร์ช่ือดังมากมายของสตดูิโอมาดัดแปลง



 
 

 

เป�นธีมต่างๆ ตามเน้ือเรื่องเพ่ือมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ป�จจุบันสวนสนุกของยนิูเวอร์แซล สตูดโิอ มีท้ังหมด 4 แห่งท่ัวโลก คือ

ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่ง

ความบันเทิงท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน  

 

โซน 1 ฮอลลีว ู ๊ด Hollywood เป�น

โซนแรกที่ต้องเดินผ่านที่เมื่อเข้าไปใน 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สองข้างทางนั้น

จะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ของฝาก 
 

โซน 5 โลกที่หายสาบสูญ The Lost 

World เป�นโซนแห่งการผจัญภัยไป

ในย ุคไดโนเสาร ์  จ ูลาสส ิคปาร์ค 

Jurassic Park และวอเตอร ์ เว ิ ล ด์  

WaterWorld 

 

โซน 2 นิวยอร์ค New York เมื่อเดิน

เข้ามาที่โซนนี้จะรู ้สึกเหมือนว่าเรา

กำลังเดินอยู่ที ่นิวยอร์ค ให้อารมณ์

ของความเป�นเมืองใหญ่ร้านค้าต่างๆ

ประดับด้วยป้ายไฟ  

โซน 6 ดินแดนแห่งเชร ็ค Far Far 

Away ดินแดนที่จะได้พบกับเหล่าตัว

การ์ตูนในภาพยนต์แอนนิเมชั่นเรื่อง

เชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค, เจ้า

หญิงฟ�โอน่า และเจ้าลาดองกี้เพื่อนซ้ี 

 

โซน 3 เมืองแห่งอนาคต Sci-Fi Cit  

ธีมในโซนนี ้จะดูล้ำสมัย เป�นเมือง

แห่งอนาคต รวมถึงเคร่ืองเล่นต่างๆก็

จะเป�นแบบผจญภัยหรือเป�นเครื่อง

เล่นหวาดเสียว  

โซน 7 มาดากัสการ์ Madagascar 

จะได้พบกับเหล่าตัวการ์ตูนสัตว์ป่า

น้อยใหญ่แห่งมาดากัสการ์ การ์ตูน

ยอดฮิตที ่ของใครหลายๆคน Join 

Alex, Marty, Melman และ Gloria 

 

โซน 4 เมืองอียิปต์โบราณ Ancient 

Egypt เหมือนได้ร่วมผจญภัยค้นหา

สมบัติในดินแดนอียิปต์โบราณ ซ่ึงจะ

ได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป 

เครื่องเล่นที่ต้องลองก็คือ Revenge 

of the Mummy รถไฟเหาะที่จะพา

เราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ 

  

 

 

พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธ์ุ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่อันดับต้นๆ ของ

โลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ แบ่งออกเป�นท้ังหมด 

10 โซน ซึ่งแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์สำคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใต้ทะเล จุดน้ีเราจะเห็นปลาฉลาม ปลากระเบน ว่าย

วนเวียนอยู่จุดน้ี ตื่นตาตื่นใจเสมือนกับการผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน หรือ 

แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าท่ีสูงท่ีสุดในสิงคโปร ์กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งท่ีหมุนเบา ๆ ขณะลอย

ข้ึนสู่ความสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับการชมวิวจากความสูง ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ 360 องศา ไม่

รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน 
ท่ีพัก IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

Day3 สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

นำท่านชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป�นน้ำตกอินดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์

อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป�นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน 

โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน

ของโอลิมป�ก 5 สระ 

  

12.40  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT (TR) เท่ียวบินท่ี TR604 

14.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 


