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ก ำหนดเดนิทำง 
03 – 05 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 ก.ค.                                รำคำ 21,900 บำท 
31 ก.ค. – 02 ส.ค.                                                    รำคำ 22,900 บำท 
07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 / 28– 30 ส.ค.    รำคำ 21,900 บำท 
04 – 06 / 11 – 13 / 25 – 27 ก.ย.     รำคำ 21,900 บำท 
 
 

 
 
 
 
 
 
โปรแกรม :   สิงคโปร์ครบสูตร 3 วนั 2 คืน 

สำยกำรบิน :   โดยสำยกำรบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
เมนูพเิศษ :   ข้ำวมนัไก่สูตรเด็ดร้ำนBoon Tong Kee/ กระดูกหมูตุ๋นบักกุ๊ดเต้ 
   และเมนูปูผดัผงกะหร่ี  

โรงแรม :   พกัโรงแรมด4ี ดำว   
จุดเด่นของทวัร์ :  ถ่ำยรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้ำแม่กวนอมินมัสกำรวดัพระเขีย้วแก้ว ช้อปป้ิงเต็มอิม่ทีอ่อร์ชำร์ด 

   เพลนิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวลิด์ และ มำริน่ำเบย์แซนด์!!! 

   เทีย่วชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!!  
ล่องเรือชมแม่น ำ้สิงคโปร์!! 

สวนสนุก :   ตลุยโลกเหนือจินตนำกำร ดินแดนมหำสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์–วดัเจ้ำแม่กวนอมิ–Garden by the Bay–ล่องเรือชมแม่น ำ้สิงคโปร์  (-/-/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิช้ัน 4สำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ีSQ973 (บริกำรอำหำรกลำงวนับนเคร่ือง)
(1) 

13.05 น.  เดินทางถึง สนำมบินชำงก ี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั
เมืองสิงคโปร์น าท่านเท่ียวชม วดัเจ้ำแม่กวนอมิใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นัก็
เป็นวดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายรูปและเยีย่มชมดา้นใน 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAYให้
ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท้่านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และศูนยก์ลาง
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของMarina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบัSuper tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนัมีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน50เมตรบนยอดของSuper tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ(รวมค่ำขึน้ลฟิต์ส ำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) 
และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการดงัน้ีFlower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และCloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนรูปแบบต่างๆใหเ้ดิน
ชม( ไม่รวมค่ำเข้ำชม Flower Dome และ Cloud Forest หำกต้องกำรเข้ำชมเพิม่ท่ำนละ 25SGD) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร(2) พเิศษ !! ให้ท่ำนได้ชิมอำหำรขึน้ช่ืออกีอย่ำงของสิงคโปร์    
                            บักกุ๊ดเต๋!! 
 ชิมน ้าซุปรสหวานกระดูกหมู เน้ือนุ่ม ท่ีตุ๋นจนละลายในปาก เสิร์ฟพร้อมขา้วสวย หอมกรุ่น  

จากนั้นน าท่านล่องเรือชมแม่น ำ้สิงค์โปร์ยามค ่าระหวา่งทางท่านจะสัมผสักบับรรยากาศสบายๆสุด
คลาสสิคพร้อมชมบา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกั 
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัFURAMA RIVERFRONT HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง           เมอร์ไลอ้อน - Universal Studios–Marina Bay Sand–Wonderful Show                    (B/-/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(3) 
น าท่านชมถนนอลิซาเบธวอลค์ซ่ึงเป็นจุดชมววิริมแม่น ้าสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน
สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่ามีทศันียภาพท่ี
สายงามโดยมีฉากดา้นหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนำท  ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ย
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หนามทุเรียน และท่านยงัสามารถมองเห็นววิ Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝ่ังตรงขา้มอีก
ดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกำะเซนโตซ่ำจากนั้นน าท่านเขา้ชมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือ
ดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ เมืองไซไฟท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้ง
หวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดยจ าลอง จากซีร่ียด์งั แบทเทลิสตำร์ กำ
แลก็ติกำซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศ
อยา่งน่าหวาดเสียวของแต่ละฝ่ายโซนอยีปิต์โบรำณพบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูงและความน่า
กลวัของเหล่าวญิญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั โซน
เดอะลอส์ตเวลิด์ หรือดินแดนจูราสสิคพาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขต
หวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียง
ตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวลิด ์ !!โซนมำดำกสักำร์ สนุกแบบชิวชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติ
ไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ต้ี, เมลแมน และ 
กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และ
เจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ใน
การแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท์!คำเมร่ำ! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่สปีลเบิร์กโซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละคร
สไตล์บรอดเวย์ และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายนืปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟำร์ฟำร์
อเวย์คร้ังแรกของโลก !! กบั ปรำสำทฟำร์ฟำร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคย
ไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกั
กิน-ด่ืม-ชอ้ป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านชอ้ป
ป้ิง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปตส์โตร์ บนเส้นทาง เฟสทฟีวอล์คถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท 
เวลิด ์ เซ็นโตซ่า เยีย่มชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWERอิสระในการเท่ียวชม อยู่
บริเวณภายนอกยนิูเวอร์แซลพบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดทรำนส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the 
Ride)สงครามศึกจกัรกลแบบ 3 มิติเป็นเคร่ืองเล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจ  าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองท
รานส์ฟอร์เมอร์สมาใหผู้เ้ล่นเขา้เป็นส่วนหน่ึงกบักองก าลงัเนสเขา้ร่วมกบัฝ่ายออโตบ้อทส์ท าหนา้ท่ีพิทกัษ์
ปกป้องแหล่งพลงัชีวติออลสปาร์กจากเหล่าศตัรูดีเซ็ปติคอนส์ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโน
แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (อสิระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรท่องเทีย่ว) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อม ณ จุดนดัหมายน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร    
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำณภัตตำคำรRoland(4)     *พเิศษ เมนูปูผดัผงกะหร่ี* 
จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกตม์ำริน่ำ เบย์แซนด์ ล่าสุดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั 
ลาสเวกสัแซนดด์อร์เปอร์เรชัน่ เนรมิตอ่าวมาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม.่.โดยน าโรงแรม ท่ีมีหอ้งพกั
สุดหรู กวา่ 2,560 หอ้ง คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโตะ๊เกมส์
ต่างๆ กวา่ 500 โตะ๊ ตูส้ล็อตกวา่ 1,500 ตู ้  หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรงละครและศูนย์
การประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ3่ กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบน
อีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมววิรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมววิท่ี สวนลอยฟ้ำ ช้ัน 57 ( 
SKY PARK)(SKY PARK …ไม่รวมค่ำเข้ำชม ท่ำนละ 25SGD) 

 พร้อมให้ท่ำนได้ชมกำรแสดง แสง สี ตระกำรตำ กบัม่ำนน ำ้ประกอบเสียงเพลงอันสวยงำม Wonderful 
show  
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีFURAMA RIVERFRONT HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ำม วดัพระเขีย้วแก้ว–ไชน่ำทำวน์-DUTY FREE-ช้อปป้ิงถนนออร์ชำร์ด–กรุงเทพฯ          (B/L/-)         

เช้ำ                       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(5) 
น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน์เพื่อนมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศถ์งั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ DUTY FREEเพื่อเลือกซ้ือน ้ าหอม และ ของท่ีระลึก  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณภัตตำคำร(BOONGTONG KEE)(6) 
จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ีถนนออร์ชำร์ดอาทิเช่น หา้ง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.35 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่SQ 978 
 ( บริกำรเสริฟ์อำหำร และ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง )(7) 
20.00 น. เดินทางกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

03 – 05 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 ก.ค.                                รำคำ 21,900 บำท 
31 ก.ค. – 02 ส.ค.                                                    รำคำ 22,900 บำท 
07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 / 28– 30 ส.ค.   รำคำ 21,900 บำท 
04 – 06 / 11 – 13 / 25 – 27 ก.ย.    รำคำ 21,900 บำท 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่   ท่ำนละ        22,900 บำท  

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี มีเตียง ท่ำนละ        22,400 บำท (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง ท่ำนละ        21,400 บำท  (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิม่    ท่ำนละ           5,900 บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่   ท่ำนละ         21,900 บำท  

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี มีเตียง ท่ำนละ       21,400 บำท (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง ท่ำนละ       20,400 บำท  (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิม่    ท่ำนละ          5,900 บำท 

 
อตัรำนีร้วม 
       ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์SQพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   
       ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ   
       โรงแรมท่ีพกั 2 คืน     
       ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
       ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ     
       ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  
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       ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัไดท้  าไว ้
       ค่าสัมภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง น ้ำหนักไม่เกิน 20ก.ก. ต่อ ท่ำน/ท่ำนละ 1 ใบ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากตอ้งการ) / ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
      ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (ขั้นต ่ำโดยประมำณ 20เหรียญสิงคโปร์ดอลล่ำห์ /PAX / TIP) 
*** สามารถใหไ้ดม้ากกว่าน้ี ตามความประทบัใจ เพื่อความสะดวกรบกวนรวบรวมไวใ้ห้กบัหวัหนา้ทวัร์ในวนัสุดทา้ย*  
    ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ (ท่านสามารถใหก้บัหวัหนา้ทวัร์ไดเ้ลยแยกจากทิปท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและคนขบัรถ) 
   ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
   (ไม่รวมค่ำเข้ำชมSKY PARK …ท่ำนละ 25 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่ำห์)ที่ Marina bay sand 
   ( ไม่รวมค่ำเข้ำชม Flower Dome และ Cloud Forest หำกต้องกำรเข้ำชมเพิม่ท่ำนละ 25SGD) 
 

กำรส ำรองที่น่ัง 
 กรุณำมัดจ ำ 10,000 บำท / ท่ำนหลงัจากการจองภายใน 3 วนั  

 พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทาง ตรงตำมหน้ำหนังสือเดนิทำงเท่ำน้ัน  
 หรือส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 

 ส าหรับค่ำทวัร์ส่วนที่เหลอื ช าระก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 15 วนั 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผดิชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิัย อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ 

หรือยกเลิกของสายการบิน การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วน

ท่ีขาดหายไป  
4.  อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะเดินทำงอย่ำงต ่ำ 20ท่ำนในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์ า

เท่ียวจากเมืองไทย แต่จะมีมคัคุเทศกท่ี์สิงคโปร์รอรับท่าน (พดูภาษาไทย) *** 
 

กำรยกเลกิและกำรเปลีย่นแปลง 
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 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 30 วนั คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15  วนั ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 10  วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำย 80% ของรำคำทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 07  วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ในทุกกรณี 

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

 


