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วนัแรก 

07.25 น. เช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ดว้ยตนเอง) ณ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ระหวา่งประเทศ สายการบนิ Jetstar 
Airways เช็คอนิ Counter L 1-3 

09.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิ Jetstar Airways 
12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์Terminal 1 หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ เจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ คอยตอ้นรับ ณ ประตทูางเดนิออกหอ้งรับกระเป๋า (Arrival Hall) และนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
14.00 น. เดนิทางถงึ โรงแรมทีพ่ัก เช็คอนิ และพักผอ่น ตามอธัยาศัย 
16.30 น. Night Adventure with BUMBOAT & Dinner 

เจา้หนา้ทีม่ารับ ณ lobby โรงแรม และนําทา่นสูโ่ปรแกรม ทัวรส์งิคโปร ์ยามคํ่าคนืทีโ่รแมนตกิและคลาสสคิ  
ระหวา่งการเดนิทางเพือ่ไปลอ่งเรอืจะผา่นตกึ Suntec City ทีม่ลีักษณะเหมอืนนิว้มอืทัง้หา้เรยีงราย หากมองจากมมุมอง
ดา้นบนลงมา  
นอกจากนี ้คณุจะไดเ้ห็นความงดงามของน้ําพแุหง่ความมัง่คั่ง (The Fountain of Wealth) ทีส่รา้งตามหลัก ฮวงจุย้ 
ตัง้อยูต่รงจดุกลางอุง้มอืพอด ี 
จากนัน้ผ่าน Marina Bay แหลง่โรงแรมหรหูรา รมิอา่วมารน่ิาของสงิคโปร ์ เดนิทางถงึ Merlion Park เดนิเลน่ดืม่ดํ่ากบั
บรรยากาศยามเย็น  
ชมและถา่ยรปูกบั Merlion รปูปัน้สงิโตทะเล พน่น้ํา อนัเป็นสญัญลักษณข์องประเทศสงิคโปร ์อยา่ลมืแวะเยีย่ม Merlion 
ตัวดัง้เดมิ (ตัวเล็ก) ทีต่ัง้อยูด่า้นหลังของ Merlion พน่น้ําตัวปัจจุบนั จากนัน้ พาคณุ ลอ่งเรอื (Bumboat) ชม
ทศันยีภาพยามคํา่คนืของแมนํ่า้สงิคโปร ์ทีร่ายลอ้มไปดว้ยตกึสงู ชมแสงไฟยามคํ่าทีส่วยงาม ผา่นตกึโรง
ละคร Esplanade (ตกึหนามทเุรยีน) ซึง่เป็นโรงละครทีม่ชีือ่เสยีงของสงิคโปร ์ทีจ่ะเริม่เปิดไฟ ตอ้นรับสายตา
นักทอ่งเทีย่ว เรอืจะนําทา่นลอดผา่นสะพานตา่งๆ ทีล่ว้นมชีือ่เสยีง และมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน พรอ้มทัง้ความสวยงาม
แปลกตา ผา่นยา่น Clarke Quay สถานที ่ทอ่งเทีย่วยามคํ่าคนืยอดนยิม ของชาวสงิคโปร ์ทีป่ระดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม 
จากนัน้จงึวนกลับออกสูป่ากอา่วมารน่ิา (Marina Bay) คณุจะไดเ้ก็บภาพ โรงแรม Marina Bay Sands ซึง่จะเป็นมมุมอง
จากอา่วมารน่ิาเขา้สูต่ัวอาคาร วา่กนัวา่ น่าจะเป็นมมุมองของ Marinna Bay Sands ทีส่วยทีส่ดุอกีมมุหนึง่ และตรงบรเิวณ
ลอ่งเรอืจดุนี ้อกีดา้นหนึง่คุณก็จะไดเ้ห็นรปูปัน้สงิโต Merlion ยนืตระหงา่นพ่นน้ํา ซึง่ก็จะเป็นอกีมมุมองทีแ่ปลกตา น่ันคอื
จากบนเรอื หากมองผา่น Merlion เขา้สูฝ่ั่งเกาะสงิคโปร ์ภาพทีน่่าประทับใจก็คอื ภาพ Merlion กํา◌ลัังพน่น้ํา โดยมฉีาก
หลังเป็น ตกึสงูของสงิคโปรต์ัง้อยูร่ายรอบ ซึง่ก็น่าจะเป็นมมุทีส่วยทีส่ดุอกีมมุหนึง่ของ Merlion เชน่กนั จากนัน้เรอืจะเขา้
เทีย่บทา่ พบเจา้หนา้ที ่เพือ่พาท่านไปเทีย่วชมเมอืงจดุอืน่ๆตอ่ไป 
 

19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ระหวา่งรายการทัวร ์Night Adventure (เจา้หนา้ทีจ่ดัให)้ 
 หลังรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ เราจะพาทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง China Town ใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมยา่นชมุชนของชาว

จนี ทีม่ปีระวตัศิาสตร ์พรอ้มกบัการตัง้รกรากของชาวจนีทีผ่า่นมาอยา่งยาวนาน ชมตกึรามบา้นชอ่ง ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบ
ผสมผสานระหวา่งความเป็นชนชาตจินีและสงิคโปร ์เขา้ดว้ยกัน รวมทัง้ชมและแวะซือ้ของ ตลาดกลางคนื ของ China 
Town จากนัน้ปิดทา้ยดว้ยการเดนิเทีย่วชม GARDEN BY THE BAY [The Lastest Icon of Singapore] โอเอซสิแหง่
ใหมข่องเมอืง ทีต่ระการตาดว้ย ตน้ไมไ้ฟขนาดใหญห่ลากแสงส ีสญัลักษณใ์หมข่องสงิคโปร ์ทพีลาดไมไ่ด ้เป็นรายการ
สดุทา้ยของคํ่าคนื 
* Gargen by the bay - เดนิบรเิวณรอบนอกเทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ขา้โดมดอกไม ้หรอือืน่ๆ ทีต่อ้งซือ้ตัว๋เขา้ 

21.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัทีพั่ก 
 

วนัท่ีสอง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. Singapore Experience Tour with Lunch 

เจา้หนา้ทีม่ารบัทีบ่รเิวณ lobby โรงแรม นําทา่น สมัผัสประสบการณก์ารทอ่งเทีย่วสงิคโปร ์ในอกีหนึง่รปูแบบ กบัการ
เทยีวชมสถาปัตยกรรมชมความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเป็นอยูข่องชาวสงิคโปร์ ์รวมทัง้ยังได ้ไหวพ้ระขอพร
จากสิง่ศักดสิทิธิ ์จากวดัทีม่ชีือ่เสยีงของสงิคโปร ์
เริม่ตน้ Singapore Experience ดว้ยการนําทา่นเขา้ชมวดัฮนิดเูกา่แก ่วดัศรมีารอิมัมนั (Sri Mariamman 
Temple) จากนัน้ชวนทา่นไปไหวพ้ระเขีย้วแกว้ แหง่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทีว่ดัพระเขีย้วแกว้ (The 
Buddha Tooth Relic) ไหวพ้ระ ชมพทุธพพิธิภณัฑ ์หอ้งสมดุ  จากนัน้เดนิทางไปเทีย่วตอ่ที ่วัดฮกเกีย้นเกา่แกแ่ละ
สวยงาม วดัเทยีนฮกเกง๋ (Thian Hock Heng Temple) และปิดทา้ยรายการดว้ยการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ ที ่วดั
เจา้แมก่วนอมิ (The Kwan Im Thong Hood Cho Temple) 
 
ในแตล่ะสถานทีเ่จา้หนา้ที ่จะมเีวลาในการชมแหง่ละ 30 นาท◌ ี และกอ่นจบรายการทัวร ์เราจะปิดทา้ยกนัดว้ย
ประสบการณค์วามอิม่อรอ่ยกบั"ขา้วมนัไกส่งิคโปร ์" อาหารยอดนยิมของชาวสงิคโปรท์ีค่ณุควรไดม้โีอกาสไดล้องชมิสกั
ครัง้ หากไดม้าเยีย่มเยอืนสงิคโปร ์

----- 
 
วดัศรมีารอิมัมนั (Sri Mariamman Temple) เป็นวดัฮนิดูทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสงิคโปร ์เดมิสรา้งดว้ยไมใ้นปี ค.ศ. 
1827  ตอ่มาในปี ค.ศ. 1862 จงึได ้มีกีาร 
บรูณะปรับปรงุเป็นอฐิและปนู จนเป็นอยา่งทีเ่ห็นในปัจจบุนั ทีห่นา้วดั และตามหลังคา จะประดบัไปดว้ยงานแกะสลักรปู
เทพเจา้ ตามเรือ่งราวมากมาย  



วดัฮนิดทูีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงามน่าทึง่แหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นสญัลักษณ/์รปูแบบ ของวดัในแบบ
มลิักขะ เพือ่อทุศิถวายแด ่พระศรมีารอิมัมนั หรอื พระอมุาเทว ี(เทวแีหง่ อํานาจ สนัตสิขุ และความงาม) ผูเ้ป็นมเหสแีหง่
พระศวิะ ในวดัยังคงขนบธรรมเนียมประเพณี และ พธิกีรรมดัง้เดมิของชาวอนิเดยี การเขา้ชมสามารถทําไดต้ามปกต ิแต่
ควรมคีวามสํารวมและปฏบิตัติามกฏระเบยีบของทางวดัดว้ย 

วดัพระเขีย้วแกว้ และ พทุธพพิธิภณัฑ ์(The Buddha Tooth Relic & Museum ) วดัพระ◌เุขีย้วแกว้ เป็นวดัใน
พทุธศาสนา ทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ (สรา้งดว้ยเงนิทนุราว 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร)์ กอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศถ์งั เป็นทีป่ระดษิฐาน พระเขยีวแกว้ (พระสารรีกิธาต ุชิน้สว่นฟัน) แหง่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไวใ้หช้าว
พทุธศานกิชนไดบ้ชูากราบไหวเ้พือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติ อกีทัง้ยังมพีพิธิภณัฑสํ์าคญัทางพทุธศาสนา ซึง่ประกอบไปดว้ย
ภาพวาด งานแกะสลัก หอ้งสมดุทีร่วบรวมพระธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา พระพทุธรปูโบราณ ทีห่าชมไดย้ากยิง่ วดัพระ
เขีย้วแกว้แหง่นีเ้ป็นวดัใหค้วามสําคญักบั พระไมตร ีซึง่หมายถงึ 'ความเห็นอกเห็นใจ' 

วดัเทยีนฮกเกง๋ (Thian Hock Heng Temple) เป็นหนึง่ในวัดฮกเกีย้นทีเ่กา่แกแ่ละสําคัญทีส่ดุในสงิคโปร ์ถกูสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1821-1822 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นการตอบแทนเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล (Ma Zu Po) ผูม้อีทิธฤิทธิช๋ว่ยใหค้ลืน่ลมสงบ โดยมคีวามเชือ่วา่ทํา
ใหช้าวจนีในยคุสมยันัน้ไดเ้ดนิทาง ทางเรอื จนมาถงึสงิคโปร ์ไดอ้ยา่งปลอดภยั วดัแหง่นีถ้กูสรา้งโดยสถาปัตยกรรมแบบ
จนีตอนใตโ้ดยใชว้สัดชุัน้ดตีา่งๆ จากหลายประเทศ ทีสํ่าคัญการกอ่สรา้ง จะไมไ่ดใ้ชต้ะปแูมแ้ต่ตััวเดยีว องคป์ระกอบ
เหลา่นีทํ้าใหว้ดัเทยีนฮกเกง๋ ดสูวยงามแปลกตา น่าสนใจ และถอืเป็นทีท่อ่งเทีย่วสําคัญอกีแหง่หนึง่ทีไ่มค่วรพลาด  
 
วดัเจา้แมก่วนอมิ (The Kwan Im Thong Hood Cho Temple) พระโพธสิตัวก์วนอมิ เทพเจา้แหง่ความเมตตา  
วดันีเ้ป็นวนัทีม่ชีือ่เสยีงมากในสงิคโปร ์วดันีส้รา้งขึน้บนพืน้ทีเ่◌พียีง 500 ตารางเมตร ในปี ค.ศ. 1884 จากนัน้ เนือ่งจากวดั
ไดม้ผีูค้นจํานวนมากหลั่งไหล เขา้ไปกราบไหวศ้ักการะ เจา้แมก่วนอมิ จงึไดม้กีารบรูณะปรับปรงุ ขยายพืน้ทีใ่หก้วา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1983 โดยมกีารนําเอาสถาปัตยกรรมแบบจนี และคําจารกึตา่งๆ มาใหผู้ค้นไดช้มกนัดว้ย เชือ่วา่ผูใ้ดทีไ่ดม้าไหวศ้ัก
การะเจา้แมก่วนอมิแลว้ ผูนั้น้จะไดพ้บกบัความโชคด ี
 
หากยังไมเ่ต็มอิม่กบัวดัฮนิด ูยังมวีดัฮนิดขูนาดเล็กอกีแหง่หนึง่ มชีือ่วา่ วดัศรกีฤษณะ (Sri Krishnan Tample) ซึง่
ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัวดัเจา้แมก่วนอมิ ใหแ้วะชมอกีดว้ย วดัศรกีฤษณะ แหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่ถวายใหก้บัพระกฤษณะ (พระศวิะ
หรอืพระอศิวร) ซึง่เป็นเทพแหง่ความรัก เสยีงเพลง และศลิปะการรา่ยรํา 

  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เจา้หนา้ทีจ่ดัให)้  

บรกิารทา่นดว้ย อาหารยอดนยิม ของชาวสงิคโปร ์ "ขา้วมนัไกส่งิคโปร ์" เมนูอิรอ่ย ทีค่ณุไมค่วรพลาด หากไดไ้ป
เยีย่มเยอืน สงิคโปร ์  

13.30 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะเซ็นโตซา่ (Sentosa)  
เซน็โตซา่ เกาะแหง่ความสนุกทุกรปูแบบ สถานทีท่อ่งเทีย่ว อนัเลือ่งชือ่ ของ ประเทศ สงิคโปร ์ 
เริม่การเดนิทางดว้ยการนําทา่นชม Marine Life Park / Sea Aquarium พพิธิภณัฑส์ตัวน้่ํ์าแหง่ใหม ่ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก 
สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่ทีจ่ะพาคุณและครอบครัว ใดม้ชีว่งเวลาท่องเทีย่วทีน่่าจดจํา ดว้ยแรงบนัดาลใจ จากสิง่มหศัจรรย์
ทางทะเล จากทีต่า่งๆ บนโลกนี ้เราจะเริม่ตน้สํารวจพพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทีร่วบรวมสิง่มหศัจรรยทางทะเล
มากกวา่ 800 ชนดิของสตัวท์ะเลลกึในมหาสมทุร ไฮไลทข์องทีน่ี่ก็์จะเป็นตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญม่าก กวา้ง 36 เมตร และสงู
ถงึ 8.3 เมตร ภายในจะมปีลาหลากหลายชนดิ ใชช้วีติเหมอืนอยู่ตามธรรมชาต ิพระเอกของทีน่ีก่็คอื ฝงูปลากระเบน 
Manta Ray ขนาดใหญ ่และ ปลาฉลามหัวฆอ้ม ทีจ่ะวา่ยอวดโฉม ใหไ้ดช้มตลอดเวลา ใกล ้ๆ กนัยังมสีว่น Ocean Dome 
ใหส้ามารถชมปลาในตู ้ไดใ้นมมุมองแบบ Panoramic 180 องศา อกีดว้ย นอกจากนัน้ ยังม ีอโุมงน้ําขนาดใหญ ่ออกแบบ
ไดส้มัผัสไดห้ลายมมุมอง คณุจะไดเ้ห็นฝงูปลาฉลาม ขนาดใหญ ่และปลาโลมา รวมทัง้สตัวท์ะเลอกีหลากหลายชนดิ วา่ย
อยูด่า้นบนของเรา นอกจากนีย้ังมอีกีหลายโซน ทีจ่ะมทีัง้ความรู ้และความสวยงามของโลกใตท้อ้งทะเล  
คน้พบความมหศัจรรยไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุของโลกสฟ้ีาไดท้ี ่พพิธิภณัฑส์ัตวน้ํ์า Marine Life Park / SEA AQUARIUM 
 
- ตอ่ดว้ยการชม The Merlion Tower สญัลักษณข์อง สงิคโปร ์ทีถ่กูสรา้งขึน้เป็นตัวลา่สดุ สงูถงึ 37 เมตร เราสามารถ 
ขึน้ไปชม ววิ บน Merlion view (ตรงปากสงิโต) เราจะไดเ้ห็นววิ รอบเกาะ Sentosa ทีม่มีมุมอง 360 องศา รวมทัง้ยังจะได ้
เห็นทวิทัศน ์สว่นหนึง่ของเกาะสงิคโปรต์อนใตด้ว้ย 
 
- จากนัน้ขึน้ Cable car (Jewel box) ที ่Mount faber ทีน่ีค่ณุจะไดช้มววิ ทวิทัศน ์ของทา่เรอื อา่ว บรเิวณเกาะ 
Sentosa ทีซ่ ึง่เป็นบรเิวณทีส่วยงามแหง่หนึง่ในสงิคโปร ์จากนัน้เดนิทางขา้มมาสูเ่กาะแหง่ความสนุก Sentosa โดย Cable 
car (Jewel box) 
Jewel Box - Cable Car ตัวใหมลา่สดุของ Sentosa จะพาคุณขึน้สูย่อดเขา Mount Faber ฝ่ังสงิคโปร ์และกลับสูเ่กาะ 
Sentosa (ไป-กลับ 1 รอบ) ชมทัศนยีภ์าพเบือ้งลา่งของเกาะ Sentosa ทีส่วยงาม ทา่นจะไดเ้ห็น สงิโต Merlion Towers 
ทีต่ัง้กระหงา่นอยูเ่บือ้งลา่ง รวมทัง้จะไดเ้ห็น Resort World และ Universal Studio จากมมุสงูดว้ย 
 
- หลังจากลงจาก cable car เป็นเวลาอสิระใหท้า่นเทีย่วชมสิง่อืน่ๆ ทีส่นใจ ทานอาหารเย็น หรอื ชอ๊บป้ิง 
 
- ปิดทา้ยโปรแกรมดว้ยการชม Wings of Time - Animation Show มา่นน้ําแสงเลเซอร ์ประกอบตัวการต์นู Multimedia 
Effects ผสานโลกความเป็นจรงิกับโลกของ จนิตนาการ ทีส่วยสดงดงามและยิง่ใหญต่ระการตา ทีน่ีตั่วการต์นูทกุตัว มชีวิติและ
พรอ้มจะพาคณุโบยบนิไปในดนิแดนทีส่วยงาม ทีเ่ต็มไปดว้ยมติรภาพ และ ความชว่ยเหลอื 
 
Marine Life Park / Sea Aquarium , Merlion tower, Jewel box - Cable car , Wings of Time 
 



21.00 น. นําทา่นกลับสูท่ีพ่ัก และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัท่ีสาม 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นํากระเป๋าเดนิทางมาฝากไวก้บัทางโรงแรม เพือ่ไมใ่หเ้กนิเวลาเช็คออก 12.00 น. 
เวลาอสิระใหท้า่น Shopping สนิคา้ชัน้นํา ตามอธัยาศัย (เดนิทางดว้ยตนเอง) 
เชน่ในยา่นถนน ออรช์ารด์ ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูมากมาย กบัหลากหลายหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่ชีือ่เสยีง 
บนยา่นถนน Orchard 

12.30 น. กลับถงึโรงแรม เพือ่เตรยีมเขา้พธิรีับปรญิญา ลงทะเบยีนหนา้หอ้งประชมุของโรงแรม 
13.00 น. เริม่พธิรีับปรญิญา 
16.00 น. รวมตัวบรเิวณ ลอบบีโ้รงแรม เจา้หนา้ทีจ่ะมารอรับ เพือ่พาท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ี
19.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานคร โดย สายการบนิ Jetstar Airways 
20.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 


