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จุดเด่ นของทัวร์ :

สวนสนุก :
โรงแรม :
เมนูพเิ ศษ :

ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้ งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด
เพลินเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนของสิ งคโปร์ท้ งั สองแห่ง รี สอร์ทเวิลด์ และ มาริ น่าเบย์
แซนด์ !!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!!
และ ล่องเรื อชมแม่น้ าสิ งคโปร์
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
พักโรงแรม 4 ดาว
ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / และเมนู บักกุ๊ดเต๋

กาหนดการเดินทาง
03 – 05 / 17 – 19 / 24 – 26 เม.ย.
ราคา 19,900 บาท
01 – 03 พ.ค.
ราคา 20,900 บาท
08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 / 29 – 30 พ.ค.
ราคา 19,900 บาท
19 – 21 /26 – 28 มิ.ย.
ราคา 19,900 บาท
วันแรก
กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์ –วัดเจ้ าแม่ กวนอิม– Garden by the Bay–ล่องเรือชมแม่ นา้ สิ งคโปร์
พร้ อ มกัน ณ สนามบิ น ดอนเมื อ งเคาเตอร์ สายการบิ น แอร์ เ อเชี ย (FD)โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯคอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
11.05 น.
เหิรฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 357
1
(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (RJ) เม.ย.-มิ.ย.58 19,900 – 20,900.08.30 น.
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ค่า

เดิ นทางถึ ง สนามบินชางกีประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องจากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมื อง
สิ งคโปร์ นาท่านเที่ยวชมวัดเจ้ าแม่ กวนอิมให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กนั ก็เป็ น
วัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงามมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเยี่ยมชมด้านในจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุด
บนเกาะสิ ง คโปร์ ใ ห้ท่ า นได้ชื่ นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์ก ลางการพัฒนาอย่า งต่อเนื่ องแห่ ง ชาติ ข อง
Marina Bayบริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ
Super treeคู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกันมีไว้สาหรับให้ผทู้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น50เมตรบนยอด
ของSuper tree สามารถเห็ นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่ าขึ้นลิฟต์ สาหรั บ Super
Tree เรี ยบร้ อยแล้ ว) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆซึ่ งแบ่งโดยอุ ณหภูมิที่ตน้ ไม้
ต้องการดังนี้ Flower Dome (ชี วภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชี วภาพแบบชื้ นเย็น)และยังมีสวน
รู ปแบบต่างๆให้เดินชม
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25 SGD)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ ท่านได้ ชิมอาหารขึน้ ชื่ออีกอย่ างของสิ งคโปร์ บักกุ๊ดเต๋
ชิมน้ าซุ ปรสหวานกระดูกหมู เนื้อนุ่ม ที่ต๋ ุนจนละลายในปาก เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวย หอมกรุ่ จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือ
ชมแม่ นา้ สิ งค์ โปร์ ยามค่าคืนระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุ ดคลาสสิ คพร้อมชมบ้านเรื อนและ
ย่านท่องเที่ยวยามราตรี ที่สวยงามและสุ ดคึกคัก
พักที่ FURAMA RIVERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

เมอร์ ไลอ้อน - Universal Studios –Marina Bay Sand– Wonderful Show

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่ าจากนั้นนาท่านเข้าชมยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอที่แรกและที่เดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้กบั เครื่ องเล่น 24 ชนิ ดโดย 18 ชนิดเป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อ
ที่นี่โดยเฉพาะแบ่งออกเป็ น7โซนได้แก่เมืองไซไฟที่สุดของรถไฟเหาะรางคูท่ ้ งั หวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก
ด้วยระดับความสู ง42.5เมตรโดยจาลองจากซี รี่ยด์ งั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลื อกได้ว่าจะ
เป็ นฝ่ ายมนุ ษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างน่ าหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ ายโซน
อียิปต์ โบราณพบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู งและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลาน
ในท่ามกลางความมืดมาทาให้คุณขนลุ กซู่ โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจูราสสิ คพาร์ คที่พอ
ย้อนอดีตกลับไปสู่ ยคุ ดึกดาบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้ามไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันทีเท่านั้นยังไม่
พ อ คุ ณ ยั ง ไ ด้ พ บ กั บ ก า ร แ ส ด ง โ ช ว์ ผ า ด โ ผ น เ สี่ ย ง ต า ย ข อ ง เ ห ล่ า ส ตั น ท์ ไ ด้ ที่ ว อ เ ต อ ร์ เ วิ ล ด์
โซนมาดากัสการ์ สนุ กแบบชิวชิวด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ4นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตูน
เรื่ องมาดากัสการ์ อาทิเช่ น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เมลแมนและกลอเลียทีคอยต้อนรับคุณเข้าสู่ ป่าทึบแห่ งนี้ โซน
นิวยอร์ กสัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ กเมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กาและตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ งการ

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (RJ) เม.ย.-มิ.ย.58 19,900 – 20,900.-
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ส ร้ า ง ภ า พ ย น ต ร์ ก า ร แ ส ด ง ส เ ป เ ชี่ ย ล เ อ็ ฟ เ ฟ็ ค ใ น ก า ร แ ส ด ง โ ช ว์ ชุ ด พิ เ ศ ษ
ไลท์ !คาเมร่ า แอคชั่ น !สร้ า งโดยสตีเว่ น สปี ลเบิ ร์ก โซนฮอลลีว้ ู ด พบกับ โรงละครสไตล์ บ รอดเวย์ และการ
ต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลกกับ
ปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติเรื่ องเชร็ คซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนอกจากที่น้ ี เท่านั้น
นอกจากนี้ ยงั มีมุมลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิ น-ดื่ม-ช้อปกับร้ านอาหารบาร์ คลับ ที่รอ
เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ มจากทัว่ ทุ ก มุ มโลกรวมถึ งร้ านช้อปปิ้ งร้ านแบรนด์เนมและคอนเซ็ ป ต์สโตร์ บ น
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่ โดดเด่ นที่ สุดของรี สอร์ ทเวิลด์ เซ็ นโตซ่ า เยี่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ6ดาว
CROCKFORD TOWERอิสระในการเที่ยวชมอยูบ่ ริ เวณภายนอกยูนิเวอร์ แซลพบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ดท
รานส์ ฟอร์ เมอร์ สเดอะไรด์ (Transformers the Ride)สงครามศึกจักรกลแบบ3มิติ เป็ นเครื่ องเล่นชนิ ดเสมือน
จริ งที่จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งกับกองกาลังเนส
เข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ทาหน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชี วิตออลสปาร์ กจากเหล่าศัตรู ดีเซ็ปติคอนส์ ให้
คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์มาริ น่าเบย์ แซนด์ ล่าสุ ดที่รัฐบาลสิ งคโปร์ ได้พฒั นาร่ วมกับลาสเวกัส
แซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชั่ น เนรมิ ตอ่าวมาริ น่าให้เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวใหม่โดยนาโรงแรมที่ มีห้องพักสุ ดหรู กว่า
2,560 ห้องคาสิ โนที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกสามารถจุคนได้ราว 15,000 คนมีโต๊ะเกมส์ ต่างๆกว่า500
โต๊ะตูส้ ล็อตกว่า1,500ตูห้ า้ งสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลกโรงละครและศูนย์การประชุ มมาไว้ดว้ ยกัน
ภายใต้อาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกองไพ่3กองและมีเรื อขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่งหรื อท่านอยากชม
วิวรอบๆอ่าวมาริน่าท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK)
(SKY PARK ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่านละ 25 SGD)
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสงสี ตระการตากับม่านน้ าประกอบเสี ยงเพลงอันสวยงาม
Wonderful show
พักที่ FURAMA RIVERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

วัดพระเขีย้ วแก้ว–ไชน่ าทาวน์ -DUTY FREE-ช้ อปปิ้ งถนนออร์ ชาร์ ด– กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นช มถนนอลิ ซ าเบธวอล์ ค ซึ่ งเป็ นจุ ดชมวิ ว ริ มแม่ น้ าสิ งคโปร์ ท่ า นสา มารถ ถ่ าย รู ปคู่ ก ั บ
เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมาริ น่ามี
ทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรงละครเอสเพลนนาทซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้าย
หนามทุเรี ยนและท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (RJ) เม.ย.-มิ.ย.58 19,900 – 20,900.-

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com

กลางวัน

20.35 น.
22.05 น.

นาท่านเดิ นทางสู่ ยา่ นไชน่าทาวน์เพื่อนมัสการพระเขีย้ วแก้ วในวัดซึ่ งสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย ราชวงศ์
ถังศิลปะแบบบุโรพุทโธหลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพื่อเลือกซื้ อน้ าหอมและของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BOONGTONG KEE)
จากนั้ นให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ งอิ ส ระตามอั ธ ยาศั ย ที่ ห้ า งสรรพสิ นค้ า ชั้ นน าที่ ถ นนออร์ ชาร์ ดอาทิ เ ช่ น ห้ า ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ FD 350
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ....

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

19,900
19,400
18,400
5,900

บาท
บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
บาท

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

20,900
20,400
19,400
5,900

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป กลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พกั 2 คืน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (RJ) เม.ย.-มิ.ย.58 19,900 – 20,900.-
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- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาไว้
- ค่าสัมภาระสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ)/ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆเช่นค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ( ขั้นต่าโดยประมาณ 20 เหรี ยญสิ งคโปร์ ดอลล่าห์/PAX / TIP)
**สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หวั หน้าทัวร์ในวันสุ ดท้ายของการเดินทาง **
- ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดาเนินการจัดทาด้วยตัวเอง)

การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจา 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทางตรงตามหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรื อส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 สาหรับค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (RJ) เม.ย.-มิ.ย.58 19,900 – 20,900.-
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