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ก าหนดการเดนิทาง ดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- มาริน่า เบย์ – GARDEN BY THE BAY –เมอร์ไล้ออน – ล่องเรือ (-/L/D) 
07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี SQ 973  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์ ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งท่ึง   
จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสั
แซนด ์ดอร์เปอร์เรชัน่เพ่ือเนรมิตอ่าวมาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีหอ้งพกัสุดหรู 
กวา่ 2,560 หอ้ง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 
500 โต๊ะ ตู ้สลอ็ต 1,500 ตู ้ หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรงละคร และศูนยก์ารประชุมมาไว้
ดว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบนอีกชั้นหน่ึง....หรือ 
ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมวิวท่ี สวนลอยฟ้า ช้ัน 57 ( SKY PARK) (SKY 
PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   
ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
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สิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงาม
ของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าข้ึนลิฟตส์ าหรับ Super Tree เรียบร้อยแลว้) 

เท่ียง อาหารเท่ียงรับประทานเองตามอธัยาศยั 

  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม 
( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิม่ท่านละ 20 SGD)จากนั้นน าท่าน
ชมถนนอลิซาเบธวอลค์ซ่ึงเป็นจุดชมวิว ริมแม่น ้าสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์
ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่ามีทศันียภาพท่ีสายงามโดยมี
ฉากดา้นหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนนาท  ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน และ
ท่านยงัสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝ่ังตรงขา้มอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1 )  
 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมแม่น า้สิงค์โปร์ ยามค ่า ระหวา่งทางท่านจะสมัผสักบับรรยากาศสบายๆสุด 

คลาสสิคพร้อมชมบา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกั 
พัก เข้าพัก  ณ  GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง  วัดพระเขีย้วแก้ว-Duty Free - เจ้าแม่กวนอิม-ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิอ-น า้พุเต้นระบ า  (B/--/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
07.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน ์เพ่ือ นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั

ราชวงศถ์งั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ  จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือน ้าหอมและของท่ีระลึกท่ีร้าน Duty Free   
จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่ เกาะเซ็นโตซ่า (โดยรถบสัปรับอากาศวีไอพี)  
จากนั้นน าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 
24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ !!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน 
ไดแ้ก่ เมอืงไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร 
โดยจ าลอง จากซีร่ียช่ื์อดงั แบทเทิลสตาร์ กาแลก็ตกิา ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวาย
ร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  โซนอยีปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเล่น
เขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูงและความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าให้
คุณขนลุกซู!้ โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวลิด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพ์  
หากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดง
โชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวิลด ์!! โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือ
ชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์ , มาร์ต้ี, เม
ลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี  โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ี
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ใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค 
ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละคร
สไตล์บรอดเวย์ และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ 
อเวย์  คร้ังแรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์  พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคย
ไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-
ด่ืม-ชอ้ป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้าน
แบรนดเ์นม และคอนเซ็ปตส์โตร์ บนเสน้ทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด ์เซ็นโต
ซ่า เยีย่มชมโรงแรมหรูระดบั เยีย่มชมโรงแรมหรูระดบั 66  ดาว ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR อิสระในการเท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์ อิสระในการเท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์
แซลแซล พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจกัรกล
แบบ 3 มิติ เป็นเคร่ืองเล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาใหผู้เ้ล่น
เขา้เป็นส่วนหน่ึงกบักองก าลงัเนสเขา้ร่วมกบัฝ่ายออโตบ้อทส์ท าหนา้ท่ีพิทกัษป์กป้องแหล่งพลงัชีวิต
ออลสปาร์กจากเหล่าศตัรูดีเซ็ปติคอนส์ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
สิงคโปร์สิงคโปร์  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเท่ียงเพื่อความสะดวกในการทอ่งเท่ียว 
เวลาที่เหมาะสม ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร    
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (3) หลงัอาหารน าท่านชมน ้าพุเตน้ระบ า SONG OF THE SEA 

สมัผสักบั แสงสีเสียง ประกอบการเตน้ของน ้าพุ ต่ืนตาดว้ยเลเซอร์หลากสีสนัอนังดงาม 
พัก เข้าพัก  ณ  GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – กรุงเทพ                                          (B/L/--)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และ ใกล้ๆ กนัก็

เป็น วดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายรูปและเยี่ยมชมดา้นใน  
จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (5 ) 
14.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
16.00 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 976( บริการเสริฟ์อาหาร และ 

เคร่ืองดืม่ บนเคร่ือง ) 
17.25 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

13 – 15 ม.ย. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
1-3 พ.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
2-4 พ.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
9-11 พ.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
11-13 พ.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
20-22 ม.ิย. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
29 ม.ิย.-1 ก.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
11-13 ก.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
9-11 ส.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
10-12 ส.ค. 22,900 บาท 22,400 บาท 21,400 บาท 4,900 บาท 
 
อตัรานีร้วม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป กลบั โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 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 

อตัรานีไ้ม่รวม 
-  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากต้องการ) / คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ( ขัน้ต ่าโดยประมาณ 15 เหรียญสิงคโปร์ดอลลา่ห์ / PAX / TIP) 
*** สามารถให้ได้มากกวา่นี ้ตามความประทบัใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หวัหน้าทวัร์ในวนัสดุท้ายของการเดินทาง ***  
- คา่ทิปส าหรับหวัหน้าทวัร์  
- ไมแ่จกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
- คา่ท าหนงัสือเดินทาง และ คา่วีซา่ของลกูค้าตา่งด้าว (ลกูค้าต้องด าเนินการจดัท าด้วยตวัเอง)  
 
หมายเหตุ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
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บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน การ
นดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป    *** อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะเดินทางอยา่งต ่า 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด
จะไม่มีมคัคุเทศกน์ าเท่ียวจากเมืองไทย แต่จะมีมคัคุเทศกท่ี์สิงคโปร์ – มาเลเซีย รอรับท่าน (พดูภาษาไทย) ***** 
 

ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ ไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ อนัเน่ืองจากเงือ่นไขของสายการบิน 
และต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 

การส ารองที่น่ัง  
 กรุณามดัจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั  

 พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่าน้ัน  
 หรือ  ส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

 ส าหรับค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 


