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ก าหนดการเดินทาง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ  ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- เจ้าแม่กวนอิม –น า้พุแห่งความม่ังคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือแม่น า้

สิงคโปร์                                                                                                              (--/--/D)       
07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิูชัน้ 4สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.45 น. เหินฟ้าสู ่สงิคโปร์ โดยสายการบิน สงิคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.15น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสู ่

สายการบิน :    โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)  
จุดเด่นของทัวร์ :  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขีย้วแก้ว  

ช้อปป้ิงเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ดเพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทัง้สองแห่ง  
รีสอร์ทเวิลด์และมาริน่าเบย์ แซนด์!!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! 

   และล่องเรือชมแม่น า้สิงคโปร์ 
สวนสนุก :   ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุกยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 
โรงแรม :   พักโรงแรม 5 ดาว 
เมนูพิเศษ :   ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้านBoon Tong Kee / และเมนูบักกุ๊ดเต๋ 
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ตวัเมืองสงิคโปร์ ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆทา่นต้องทึง่ 
หลงัจากนัน้น าทา่นเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิมให้ทา่นได้สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมพนัมือ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูน่ า้พแุหง่ความมัน่คัง่ (Fountain of wealth ) ถกูสร้างอยูบ่ริเวณตรงกลางของตกึทัง้5 ของ
Suntec city มีลกัษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยูว่งหนึง่ซึง่ได้ถกูจดัให้เป็นน า้พทุี่ใหญ่และสงูที่สดุในโลกโดยสามารถ
พน่น า้ได้สงูถึง30 เมตรเลยทีเดียวและในยงัมีความเช่ือวา่เป็นน า้พแุหง่ความศกัดิ์สทิธ์ิเพราะในทางความเช่ือของชาว
จีนเช่ือกนัวา่น า้หมายถึงเงินท าให้น า้พแุหง่นีท้ี่สร้างขึน้ตามหลกัความเช่ือทางหลกัฮวงจุ้ยของจีนตกึทัง้5 ที่ล้อมรอบ
เหมือนนิว้มือข้างซ้ายเรียงกนัตามล าดบัและต าแหนง่น า้พอุยูต่รงกลางมือทา่นใดที่ได้มาจบัน า้ท าให้มีเงินใช้คลอ่งไม่
ขาดสายจึงท าให้นกัทอ่งเที่ยวทัง้ตา่งชาติและชาวสงิคโปร์เองมาเยี่ยมเยือนที่นีอ้ยา่งไมข่าดสาย 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่แหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร์ GARDEN BY THE BAY 
ให้ทา่นได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสงิคโปร์ ให้ทา่นได้ช่ืนชมกบั ต้นไม้นานาพนัธุ์ และศนูย์กลางการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาติของ MarinaBay บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติสงิคโปร์นอกจากนี ้ยงัมีทางเดิน
ลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกนัมีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุ
สงูขึน้50เมตรบนยอดของSuper tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ(รวมค่าขึน้ลิฟต์

ส าหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆซึง่แบง่โดยอณุหภมูิ
ที่ต้นไม้ต้องการดงันีF้lower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวน
รูปแบบตา่งๆให้เดินชม 
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25SGD) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  ให้ท่านได้ชิมอาหารขึน้ชื่ออีกอย่างของสิงคโปร์บักกุ๊ดเต๋ !! 
 จากนัน้น าทา่น ล่องเรือชมแม่น า้สิงค์โปร์ยามค ่า ระหวา่งทางทา่นจะสมัผสักบับรรยากาศสบายๆสดุ 

คลาสสคิพร้อมชมบ้านเรือนและยา่นทอ่งเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสดุคกึคกั 
พัก ณ  โรงแรม GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ ORCHARD HOTELหรือ ระดับ

เดียวกันที่มีห้องว่าง 
วันที่สอง ยนิูเวอร์ แซล สตูดิโอ – SEA AQUARIUM – มาริน่า เบย์ แซนด์ – Wonderful Show               (B/L/D)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
 น าทา่นเข้าชม ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอที่แรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิด 

โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ
ที่สดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสยีวและสงูที่สดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร โดยจ าลอง จากซีร่ีย์ช่ือดงั 
แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึง่ผู้ เลน่สามารถเลอืกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาด
ฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่ายโซนอียปิต์โบราณพบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัที่มีความเร็วสงูและ
ความนา่กลวัของเหลา่วิญญาณมมัมี่จะคืบคลานในทา่มกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู่! โดยไมรู้่ตวั โซนเดอะ 
ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจรูาสสคิ พาร์คที่พาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์หากใครลว่งล า้เข้าเขตหวงห้าม 
ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัท์ได้ที่ 
วอเตอร์เวิลด์ 
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 โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง 
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์, มาร์ตี,้ เมลแมน และ กลอเลยี ทีคอยต้อนรับคณุ เข้าสูป่่าทบึแหง่นีโ้ซนนิวยอร์ก
สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้าง
ภาพยนตร์ การแสดงสเปเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเวน่ สปี
ลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท้ี่จะมายืนปรากฏตวับน
ท้องถนนแหง่นี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ครัง้แรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้ชม ภาพยนตร์  3
มิติ เร่ือง เชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากที่นีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรม
เบา ๆ เอาใจนกักิน-ดื่ม-ช้อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ที่รอเสร์ิฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมมุโลก รวมถึงร้านช้
อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์คถนนสายที่โดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็น
โตซา่ เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWERอิสระในการเที่ยวชม อยูบ่ริเวณภายนอกยนูิเวอร์-
แซลพบกบัเคร่ืองเลน่ใหมล่า่สดุทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride)สงครามศกึจกัรกลแบบ 
3 มิติเป็นเคร่ืองเลน่ชนิดเสมือนจริงที่จ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้ เลน่เข้าเป็นสว่น
หนึง่กบักองก าลงัเนสเข้าร่วมกบัฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าที่พิทกัษ์ปกป้องแหลง่พลงัชีวิตออลสปาร์กจากเหลา่ศตัรูดี
เซ็ปติคอนส์ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์ 

เที่ยง (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 

 ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย  
จากนัน้น าทา่นเดินทาง ชมโลกใต้น า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก SEAAQUARIUMพิพิธภณัฑ์สตัว์โลกใต้น า้ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก อิสระเวลาให้ทา่นได้เลอืกชมห้องจดัตา่ง ๆ พร้อมทัง้ไฮไลท์ ตู้ปลายกัษ์ที่สงูกวา่ตกึ 3 ชัน้ ให้ทา่นได้ตื่นเต้น และ 
เก็บประสบการณ์ดี ๆ แบบแทบลมืหายใจ ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางสู่
ภตัตาคาร    

ค ่า บริการอาหารค ่า มือ้พิเศษ ณ เป็นบพุเฟต์ในคาสิโน (3) 
ให้ทา่นได้ทานอาหารแบบเต็มอิ่ม ไมอ่ิ่มไมเ่ลกิ กบัหลายหลากเมนสูดุอร่อย ระดบั รีสอร์ทเวิล์ด  
** ขอสงวนสิทธ์ิการทานบพุเฟต์ในคาสิโน ส าหรบัผูมี้อายเุกิน 21 ปีข้ึนไป **  
** หากครอบครวัไหนมีสมาชิกอายไุม่เกิน 21 ปีข้ึนไป รบัประทานอาหารค ่า ที ่Malaysian Food Street ** 
** Malaysian Food Street: เป็น Meal Voucher มูลค่า ท่านละ 10 SGD$ ** 

 หลงัอาหารน าทา่นพบกบัเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ลา่สดุที่รัฐบาลสงิคโปร์ได้พฒันาร่วมกบั ลาสเวกสั
แซนด์ ดอร์เปอร์เรชัน่เนรมิตอา่วมารินา่ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีห้องพกัสดุหรู กวา่ 2,560 ห้อง 
, คาสโินท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจคุนได้ราว 15,000 คน  
มีโต๊ะเกมส์ตา่งๆ 500 โต๊ะ ตู้สลอ็ต 1,500 ตู้   ห้างสรรพสนิค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่โลก โรงละคร และศนูย์การประชมุ
มาไว้ด้วยกนัภายใต้อาคารท่ีมีลกัษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชัน้หนึง่....หรือ 
ทา่นอยากชมวิวรอบๆ อา่วมารินา่... ทา่นสามารถขึน้มาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชัน้ 57 ( SKY PARK)(SKY PARK 
…ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25SGD) / ขึน้อยู่กับเวลาหน้างานว่าสามารถขึน้ได้ไหม 
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน า้ประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful 
show  
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พัก พัก ณ  GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ ORCHARD HOTEL 
วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน –วัดพระเขีย้วแก้ว-ช้อปป้ิง ไชน่าทาวน์– Duty free–ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด– กรุงเทพ     (B/L/--)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (4)  
07.00 น. น าทา่นชมถนนอลซิาเบธวอล์คซึง่เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สงิคโปร์ทา่นสามารถถ่ายรูปคูก่บั เมอร์ไลอ้อนสญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปปัน้คร่ึงสงิโต คร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่วมารินา่มีทศันียภาพที่สายงามโดยมีฉาก
ด้านหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนาท  ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทเุรียน และทา่นยงั
สามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝ่ังตรงข้ามอีกด้วย 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูไ่ชนา่ทาวน์ เพื่อ นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซึง่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบโุรพทุโธจากนัน้อิสระเวลาให้ทา่นได้ช้อปปิง้ที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ทา่นได้สมัผสักลิน่อาย 
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนจีนในประเทศสงิคโปร์ ให้ทา่นได้เห็นโรงน า้ชา แหลง่พบปะสงัสรรค์ของคนจีน และตลาด
สด ที่ทา่นจะสามารถเลอืกซือ้ ผลไม้ถกูใจ และยงัสามารถหาของฝาก ของที่ระลกึได้ที่นีอ้ีกด้วยจากนัน้น าทา่นแวะ
เลอืกซือ้น า้หอมและของที่ระลกึที่ร้าน Duty Free 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร  (BOONGTONG KEE) (5)  
บา่ย จากนัน้ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อิสระตามอธัยาศยัที่ห้างสรรพสนิค้าชัน้น าที ่ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย 
18.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่SQ 978 

( บริการเสริฟ์อาหาร และ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง ) 
20.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

เท่ียว  สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ก าหนดการเดนิทาง 

23-25 ม.ค. 2015        
30 ม.ค.-1 ก.พ. / 6-8 / 13-15 / 20-22 ก.พ. 2015    
27-01 มี.ค. / 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 มี.ค. 2015    
อตัราค่าบริการ 

ผู้เดนิทาง ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่(พักห้องละ 2 ท่าน) ราคา  22,200   บาท  
เดก็อายุ 3-11 ขวบไม่เสริมตียง ราคา  21,400   บาท  

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง   
คา่รถปรับอากาศรับ -สง่ ตามท่ีระบใุนรายการ 
โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ   
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ   
คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียว  

ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษัทได้ท าไว้ 

คา่สมัภาระส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. ตอ่ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากต้องการ) / คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 

คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ( ขัน้ต ่าโดยประมาณ 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลลา่ห์ / PAX / TIP) 
*** สามารถให้ได้มากกวา่นี ้ตามความประทบัใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หวัหน้าทวัร์ในวนัสดุท้ายของการเดินทาง ***  
คา่ทิปส าหรับหวัหน้าทวัร์  
ไมแ่จกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
คา่ท าหนงัสือเดินทาง และ คา่วีซา่ของลกูค้าตา่งด้าว (ลกูค้าต้องด าเนินการจดัท าด้วยตวัเอง)  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 30 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


