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โปรแกรม :
สายการบิน :
เมนูพเิ ศษ :
โรงแรม :
จุดเด่ นของทัวร์ :

สวนสนุก :

สิ งคโปร์ครบสู ตร 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / กระดูกหมูต๋ ุนบักกุ๊ดเต้
และเมนูปูผดั ผงกะหรี่
พักโรงแรมดี 4 ดาว
ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้ งเต็มอิ่มที่
ออร์ชาร์ดเพลินเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนของสิ งคโปร์ท้ งั สองแห่ง รี สอร์ทเวิลด์ และ
มาริ น่าเบย์ แซนด์ !!!เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!!
ล่องเรื อชมแม่น้ าํ สิ งคโปร์!!
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

กาหนดเดินทาง
17 – 19 / 24 – 26 เม.ย.
ราคา 21,900 บาท
01 – 03 / 03 – 05 พ.ค.
ราคา 22,900 บาท
08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 / 29 – 30 พ.ค.
ราคา 21,900 บาท
19 – 21 / 26 – 28 มิ.ย.
ราคา 21,900 บาท
วันแรก
กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์ –วัดเจ้ าแม่ กวนอิม– Garden by the Bay–ล่องเรือชมแม่ นา้ สิ งคโปร์
07.00 น.
09.40 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหิ นฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ973 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (SQ) เม.ย.-มิ.ย. 21,900-22,900.-
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เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนําท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมือง
สิ งคโปร์ นาท่านเที่ยวชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขก
ซึ่ งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเยี่ยมชมด้านในจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน
เกาะสิ งคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่ งชาติของ Marina
Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยงั มีทางเดินลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ Super tree คู่
ที่ มี ค วามสู ง เข้า ด้วยกัน มี ไ ว้สํา หรั บ ให้ผูท้ ี่ ม าเยือนสามารถมองเห็ นสวนจากมุ ม สู งขึ้ น50 เมตรบนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
(รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super Tree เรียบร้ อยแล้ว)
และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุ ณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรู ปแบบต่างๆ ให้เดินชม
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร พิ เ ศษ ให้ ท่ า นได้ ชิ ม อาหารขึ้ นชื่ อ อี ก อย่ า งของสิ งคโปร์ บั ก กุ๊ ด เต๋
ชิ มนํ้าซุ ปรสหวานกระดู ก หมู เนื้ อนุ่ ม ที่ ต๋ ุ นจนละลายในปาก เสิ ร์ฟ พร้ อมข้าวสวย หอมกรุ่ นจากนั้นนํา ท่า น
ล่องเรือชมแม่ นา้ สิ งค์ โปร์ ยามคํ่าระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุ ดคลาสสิ คพร้อมชมบ้ านเรือน
และย่านท่องเที่ยวยามราตรี 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
นํ า ท่ า นช มถนนอ ลิ ซ าเบธวอล์ ค ซึ่ งเป็ นจุ ดชม วิ ว ริ มแม่ น้ า สิ ง คโปร์ ท่ า นส าม ารถ ถ่ าย รู ปคู่ ก ั บ
เมอร์ ไลอ้ อ น สัญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ป ปั้ นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลานี้ หันหน้าออกทางอ่ าวมาริ น่า มี
ทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น โรงละครเอสเพลนนาทซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้าย
หนามทุเรี ยนและท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sandในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เกาะเซนโตซ่ า จากนั้นนําท่านเข้าชมยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอที่แรกและที่เดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่
โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่สุดใน
โลก ด้วยระดับความสู ง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยด์ งั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะ
เป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซน อียิปต์
โบราณ พบกับ เครื่ องเล่ นเขย่า ขวัญที่ มี ค วามเร็ ว สู ง และความน่ า กลัวของเหล่ า วิ ญญาณมัม มี่ จ ะคื บ คลานใน
ท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจูราสสิ ค พาร์ ค ที่พาย้อน
อดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดําบรรพ์ หากใครล่วงลํ้าเข้า เขตหวงห้าม ไดโนเสารจะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ
คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (SQ) เม.ย.-มิ.ย. 21,900-22,900.-
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ชิ ว ด้วยการล่ องเรื อชมธรรมชาติ ไ ปพบกับ 4 นัก แสดงนํา จากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิ เช่ น
อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เมลแมน และ กลอ เลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ ป่าทึบแห่ งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลอง
นิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเป
เชี่ ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ !คาเมร่ าแอคชั่ นสร้ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ
โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟาร์
ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุณไม่เคย
ได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่น้ ีเท่านั้น นอกจากนี้ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้
อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์
เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ า เยี่ยม
ชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชมอยูบ่ ริ เวณภายนอกยูนิเวอร์ แซล พบ
กับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ดทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ
เป็ นเครื่ องเล่นชนิ ดเสมือนจริ งที่จาํ ลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ นส่ วน
หนึ่ งกับกองกําลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ ทาํ หน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชี วิตออลสปาร์ กจากเหล่ า
ศั ต รู ดี เซ็ ปติ ค อนส์ ให้ คุ ณได้ เ พลิ ดเพลิ นกั บ การเยี่ ย มชมคาสิ โนแห่ งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมณจุดนัดหมายนําท่าน
เดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Roland *พิเศษ เมนูปูผดั ผงกะหรี่*
จากนั้นนําท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุ ดที่รัฐบาลสิ งคโปร์ ได้พฒั นาร่ วมกับ ลาสเวกัส
แซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชั่ น เนรมิตอ่าวมาริ น่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยนําโรงแรมที่มีห้องพักสุ ดหรู กว่า 2,560
ห้องคาสิ โนที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกสามารถจุคนได้ราว15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ ต่างๆกว่า 500 โต๊ะตูส้ ล๊อต
กว่า 1,500 ตู ้ ห้างสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลกโรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ดว้ ยกันภายใต้อาคารที่
มี ล ัก ษณะคล้า ยกองไพ่3 กองและมี เ รื อ ขนาดใหญ่ ว างซ้ อ นด้า นบนอี ก ชั้น หนึ่ ง หรื อท่ า นอยากชมวิ วรอบๆ
อ่าวมาริน่าท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK)
(SKY PARK …ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่านละ 25 SGD)
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านนํ้าประกอบเสี 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
นําท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ เพื่อนมัสการ พระเขีย้ วแก้ วในวัดซึ่ งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์
ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธหลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพื่อเลือกซื้ อนํ้าหอมและของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BOONGTONG KEE)

กลางวัน

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (SQ) เม.ย.-มิ.ย. 21,900-22,900.-
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18.35 น.
20.00 น.

จากนั้ นให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ งอิ ส ระตามอั ธ ยาศั ย ที่ ห้ า งสรรพสิ นค้ า ชั้ นนํ า ที่ ถ นนออร์ ชาร์ ดอาทิ เ ช่ น
ห้ าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่นๆอีกมากมายได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
( บริการเสริฟ์อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง )
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ…..

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่

ท่านละ
ท่ านละ
ท่านละ
ท่านละ

22,900
22,400
21,400
5,900

บาท
บาท
บาท
บาท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

21,900
21,400
20,400
5,900

บาท
บาท
บาท
บาท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป กลับ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั 2 คืน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาํ ไว้
 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ( ขั้นตํ่า โดยประมาณ 20 เหรี ยญสิ งคโปร์ ดอลล่าห์ / PAX / TIP)
** สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ เพื่อความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ให้กบั หัวหน้าทัวร์ ในวันสุ ดท้าย*
 ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ (ท่านสามารถให้กบั หัวหน้าทัวร์ ได้เลย แยก จากทิปที่ให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ)
 ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
(ไม่รวมค่าเข้าชม SKY PARK …ท่านละ 25 เหรี ยญสิ งคโปร์ ดอลล่าห์) ที่ Marina bay sand
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25 SGD)

การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจํา 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรื อ ส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับ ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติการล่าช้าหรื อยกเลิก
ของสายการบินการนัดหยุดงานปัญหาการเมืองการจลาจลการปฏิเสธการเข้าเมืองฯลฯ
3. ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขาด
หายไป
4. อัตราค่าบริ การนี้ สําหรับคณะ เดินทาง อย่างตํ่า 20 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาํ หนดจะไม่มีมคั คุ เทศก์นาํ
เที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ที่สิงคโปร์ รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) ***

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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