โปรแกรม :

สิงคโปร์ ครบสู ตร 3 วัน 2 คืน

สำยกำรบิน :
จุดเด่ นของทัวร์ :

โดยสำยกำรบิน สิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
ถ่ ำยรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ ำแม่ กวนอิม
นมัสกำรวัดพระเขีย้ วแก้ว ช้ อปปิ้ งเต็มอิม่ ทีอ่ อร์ ชำร์ ท
เพลินเพลินกับกำรเยีย่ มชมคำสิ โนของสิ งคโปร์ ท้งั สองแห่ ง รีสอร์ ทเวิลด์ และ มำริน่ำเบย์ แซนด์ !!!

โปรแกรมใหม่ ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!!

Wing of time และ ล่องเรือชมแม่นำ้ สิงคโปร์ (โปรแกรมครบสู ตร)
สวนสนุก :

ตลุยโลกเหนือจินตนำกำร ดินแดนมหำสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

โรงแรม :

พักโรงแรมดี 5 ดำว
ข้ ำวมันไก่สูตรเด็ดร้ ำน Boon Tong Kee / และเมนู ปูผดั ผงกระหรี่

เมนูพเิ ศษ :

กำหนดกำรเดินทำง
09-11 / 10-12 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ส.ค.
05-07 / 12-14 / 26-28 ก.ย.
03-05 / 10-12 / 17-19 ต.ค. / 31-02 พ.ย.
23-25 ต.ค.

ราคา
ราคา
ราคา
รำคำ

22,900
22,900
22,900
23,900

บาท
บาท
บาท
บำท
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วันแรกของกำรเดินทำง

กรุ งเทพฯ-สิ งคโปร์ - มำริน่ำ เบย์ แซนด์ – GARDEN BY THE BAY - ล่ องเรือ

(-/-/D)

07.00 น.

คณะพร้ อ มกัน ที่ สนำมบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 สำยกำรบิ น สิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ โดยมี เจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ทั ฯคอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.45 น.
13.15 น.

เหิ นฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบิน สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดิ นทางถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมือง
สิ งคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง
จากนั้นนาท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มำริน่ำ เบย์ แซนด์
ล่าสุ ดที่รัฐบาลสิ งคโปร์ได้พฒั นาร่ วมกับ ลาสเวกัสแซนด์
ดอร์ เปอร์ เรชั่ น เพื่ อ เนรมิ ต อ่ า วมาริ น่ า ให้ เ ป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวใหม่ ..โดยเอาโรงแรม ที่ มีห้องพักสุ ด หรู กว่า
2,560 ห้ อ ง , คาสิ โ นที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองของโลก
สามารถจุ ค นได้ร าว 15,000 คน มี โ ต๊ ะ เกมส์ ต่ า งๆ 500
โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้ ห้างสรรพสิ นค้าที่ รวมแบรนด์จากทัว่ โลก โรงละคร และศูนย์การประชุ มมาไว้ดว้ ยกัน
ภายใต้อาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรื อขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ ง....หรื อ ท่านอยาก
ชมวิวรอบๆ อ่าวมาริ น่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้ ำ ชั้น 57 ( SKY PARK)
(SKY PARK …ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม ท่ ำนละ 20 SGD)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY
ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้
ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่ มาเยือนสามารถมองเห็ น
สวนจากมุมสู งขึ้ น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
(รวมค่าขึ้นลิฟต์สาหรับ Super Tree เรี ยบร้อยแล้ว)

ค่ำ

และยังมี โซนของโดมจัด สวนจะแบ่ งเป็ นสองเรื อนหลักๆซึ่ งแบ่ งโดยอุณ หภูมิที่ต ้นไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธี มต่างๆ ให้เดินชม
( ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม Flower Dome และ Cloud Forest หำกต้ องกำรเข้ ำชมเพิม่ ท่ ำนละ 20 SGD)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (BOONGTONG KEE)
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือชมแม่ น้ำสิ งค์ โปร์ ยามค่า ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุ ด
คลาสสิ คพร้อมชมบ้านเรื อนและย่านท่องเที่ยวยามราตรี ที่สวยงามและสุ ดคึกคัก
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL
หรื อ ORCHARD HOTEL (โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว)
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วันที่สองของกำรเดินทำง
เมอร์ ไลอ้ อน –เจ้ ำแม่ กวนอิม - ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ-นำ้ พุเต้ นระบำ
(B/-/D)
07.00 น.
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ ท่านสามารถ
ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโต
ครึ่ งปลานี้ หั น หน้ า ออกทางอ่ า วมาริ น่ า มี ท ัศ นี ย ภาพที่ ส ายงามโดยมี ฉ าก
ด้านหลังเป็ น โรงละครเอสเพลนนำท ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้าง
คล้า ยหนามทุ เรี ย น และท่ า นยังสามารถมองเห็ น วิ ว Singapore Flyer และ
Marina Bay Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย หลังจากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม ให้ท่านได้สกั การะองค์เจ้า
แม่กวนอิมพันมือ และใกล้กนั ก็เป็ น วัดแขก ซึ่ งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่ สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรู ปและ
เยี่ยมชมด้านใน จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่ เกำะเซ็นโตซ่ ำ (โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี)
จากนั้นนาท่ านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่ แรกและที่ เดี ยวในภูมิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบ
ใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ
ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่ สุดในโลก ด้วยระดับความสู ง
42.5 เมตร โดยจาลอง จากซี รี่ยช์ ื่อดัง แบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำ ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อ
ฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซนอียิปต์ โบรำณ พบกับเครื่ อง
เล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู งและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้
คุณขนลุกซู ้! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึ กดาบรรพ์
หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์
ผาดโผนเสี่ ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !! โซนมำดำกัสกำร์ สนุ กแบบชิ ว ชิ ว ด้วยการล่องเรื อชม
ธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ต้ ี, เมลแมน และ
กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ ป่าทึบแห่ งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุด
ในอเมริ กา และตื่ นตาไปกับบรรยากาศแห่ งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุด
พิเศษ ไลท์ ! คำเมร่ ำ! แอคชั่ น! สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และ
การต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครั้ งแรกของโลก !!
กับ ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุณไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน นอกจากที่น้ ี
เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่ กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ
ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บน
เส้นทาง เฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่ โดดเด่นที่ สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็ นโตซ่ า เยี่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว
CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูด่ านนอกของยู
้านนอกของยูนิเวอร์แซล
พบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด ทรำนส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3
มิติเป็ นเครื่ องเล่นชนิ ดเสมื อนจริ งที่ จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่งกับกองกาลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ทาหน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจาก
เหล่าศัตรู ดีเซ็ปติคอนส์ให้
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยว)

3

ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชมน้ าพุเต้นระบา WING OF TIME สัมผัสกับ แสงสี เสี ยง ประกอบการเต้นของน้ าพุ

ค่ำ

ตื่นตาด้วยเลเซอร์หลากสี สนั อันงดงาม โปรแกรมใหม่ ล่าสุ ดของเกาะสิ งคโปร์

จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL
หรื อ ORCHARD HOTEL (โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว)
วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

18.45 น.
20.10 น.

วัดพระเขีย้ วแก้ ว - ช้ อปปิ้ งออร์ ชำร์ ด – กรุ งเทพ
(B/L/-)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ เพื่อ นมัสการ พระเขีย้ วแก้ ว ในวัดซึ่ งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นนาท่านแวะเลือกซื้ อน้ าหอมและของที่ระลึกที่ร้าน Duty Free
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร !!! ปูผดั ผงกระหรี่ เมนูสุดฮิตของประเทศสิ งคโปร์ !!!
จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยที่หา้ งสรรพสิ นค้าชั้นนาที่ ถนนออร์ ชำร์ ด อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
***อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง ***
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
( บริกำรเสริฟ์อำหำร และ เครื่องดืม่ บนเครื่อง )
เดินทางกลับถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************************************************

ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้ งจุใจ พักโรงแรมดี 5 ดาว
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กำหนดกำรเดินทำง
09-11 / 10-12 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ส.ค.
05-07 / 12-14 / 26-28 ก.ย.
03-05 / 10-12 / 17-19 ต.ค. / 31-02 พ.ย.
23-25 ต.ค.

ราคา
ราคา
ราคา
รำคำ

22,900
22,900
22,900
23,900

บาท
บาท
บาท
บำท

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี มีเตียง
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่

ท่ำนละ
ท่ำนละ
ท่ำนละ
ท่ำนละ

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

บำท
บำท
บำท
บำท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)

ท่ำนละ
ท่ำนละ
ท่ำนละ
ท่ำนละ

23,900
23,400
22,400
5,900

บำท
บำท
บำท
บำท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี มีเตียง
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่
อัตรำนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป กลับ โดยสำยกำรบิน สิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พกั 2 คืน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาไว้
- ค่าสัมภาระสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ำหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. ต่ อ ท่ ำน/ท่ ำนละ 1 ใบ

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ( ขั้นตำ่ โดยประมำณ 15 เหรียญสิ งคโปร์ ดอลล่ ำห์ / PAX / TIP)
*** สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หวั หน้าทัวร์ในวันสุ ดท้ายของการเดินทาง ***
- ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดาเนินการจัดทาด้วยตัวเอง)
กำรสำรองที่นั่ง


กรุณำมัดจำ 10,000 บำท / ท่ ำน หลังจากการจองภายใน 3 วัน

 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตำมหน้ ำหนังสื อเดินทำงเท่ ำนั้น
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หรือ ส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 สาหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระ

ก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 15 วัน

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิกของสายการบิน
การนัดหยุดงาน ปั ญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทาทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการ
เรียกเก็บค่ ำนำ้ มัน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
5. อัตราค่าบริ การนี้สาหรับคณะ เดินทำงอย่ ำงตำ่ 20 ท่ ำน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นาเที่ยวจากเมืองไทย แต่
จะมีมคั คุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย)

กำรยกเลิกและกำรเปลีย่ นแปลง





ยกเลิก ก่อน กำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด
ยกเลิก ก่อน กำรเดินทำง 15 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน กำรเดินทำง 10 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำย 80% ของรำคำทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน กำรเดินทำง 07 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์ ในทุกกรณี

**********************************************************************************
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