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ก ำหนดกำรเดินทำง  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซน ล่องเรือป๊ัมโบ้ท                        (--/L/D)       
07.00 น . คณะเช็คอิน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ เพ่ือโหลดสมัภาระขึน้เคร่ือง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้การ

ต้อนรับคณะ 
09.05 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินท่ี TR2103 
12.35 น. (เวลาสิงคโปร์เร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม) จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ตวัเมืองสิงคโปร์ 
 น าทา่นเท่ียวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ทา่นได้สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมพนัมือ และใกล้กนัก็เป็น วัด

แขก ซึง่มีศลิปกรรม การตกแตง่ท่ีสวยงาม มีเวลาให้ทา่นได้ถ่ายรูปและเย่ียมชมด้านใน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นพบกบัเมกกะโปรเจกต์  มาริน่าเบย์แซนด์ ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาร่วมกบั 
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ลาสเวกสัแซนด์ ดอร์เปอร์เรชัน่เพ่ือเนรมิตอา่วมารินา่ให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมี
ห้องพกัสดุหรู กวา่ 2,560 ห้อง คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจคุนได้ราว 15,000 คน 
มีโต๊ะเกมส์ตา่งๆ 500 โต๊ะ ตู้  สล็อต 1,500 ตู้   ห้างสรรพสินค้าท่ีรวมแบรนด์จากทัว่โลก โรงละคร และ
ศนูย์การประชมุมาไว้ด้วยกนัภายใต้อาคารท่ีมีลกัษณะคล้ายกองไพ ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วาง
ซ้อนด้านบนอีกชัน้หนึง่...หรือ ทา่นอยากชมวิวรอบๆ อา่วมารินา่ทา่นสามารถขึน้มาชมวิวท่ี  
สวนลอยฟ้า ชัน้ 57 SKY PARK (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) 

17.00 น. น าคณะ ล่องเรือบ๊ัมโบ้ท ชมความงามของ เกาะสิงคโปร์  ยามค ่า ระหวา่งทางทา่นจะสมัผสักบั 
บรรยากาศสบายๆสดุคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและยา่นทอ่งเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสดุคกึคกั   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  
พัก เข้าพัก ณ PARKROYAL  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว) 
วันท่ีสอง ดวิตีฟ้รีโซน ยูนิเวอร์แซล น า้พุดนตรี                                                            (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3)  
 น าคณะแวะร้านช้อปปิง้ ณ ร้านดวิตีฟ้รีของประเทศสิงคโปร์ ให้ทา่นมีเวลาในการเลือกซือ้ของ เชน่ 

น า้หอม กระเป๋า เสือ้สญัญาลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นต้นจนสมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางสู ่
เกาะเซ็นโตซ่า เพ่ือเข้าสิงคโปร์ยนูิเวอร์แซล 

09.00 น. น าทา่นทอ่งเท่ียวในสิงคโปร์ยนูิเวอร์แซล ในโซนตา่งๆ มากมาย พร้อมทัง้ชมโชว์ท่ีหลากหลาย เชน่ 
เมืองไซไฟ ท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร 
โดยจ าลอง จากซีร่ีย์ช่ือดงั แบทเทลิสตาร์ กาแล็กตกิา  ซึง่ผู้ เลน่สามารถเลือกได้วา่จะเป็นฝ่าย
มนษุย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย โซน

อียปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงูและความนา่กลวัของเหลา่วิญญาณมมัม่ี
จะคืบคลานในทา่มกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู้! โดยไมรู้่ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์  หรือ
ดนิแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์   หากใครลว่งล า้เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์
จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเส่ียงตายของเหลา่
สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์  โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 
นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเชน่ อเล็กซ์ , มาร์ตี,้ เมลแมน และ กลอเลีย 
ทีคอยต้อนรับคณุ เข้าสูป่่าทบึแหง่นี  ้โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญ
ท่ีสดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการ
แสดงโชว์ชดุพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบร์ิก โซนฮอลลีวู้ด พบกบั โรง
ละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวับนท้องถนนแหง่นี ้
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โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์   ครัง้แรกของโลก !! กบั  ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์  พร้อมทัง้ชม ภาพยนตร์  
3มิต ิเร่ือง เชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีนีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความ
หฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและ
เคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมมุโลก รวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง  เฟส
ทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา่ เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 66  ดาว ดาว 

CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยนิูเวอร์แซล  อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยนิูเวอร์แซล พบกบัเคร่ืองเลน่ใหม่
ลา่สดุ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์  ( Transformers the Ride) สงครามศกึจกัรกลแบบ 3 มิต ิ

เป็นเคร่ืองเลน่ชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้ เลน่เข้า
เป็นสว่นหนึง่กบักองก าลงัเนสเข้าร่วมกบัฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าท่ีพิทกัษ์ปกป้องแหลง่พลงัชีวิต
ออลสปาร์กจากเหลา่ศตัรูดีเซ็ปตคิอนส์ และ ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินแหง่แรกและ ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินแหง่แรก 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการ ชม และเล่นสวนสนุก) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (4) 
 หลงัอาหารค ่าน าคณะชม น า้พุดนตรี การแสดงท่ีอยูคู่ ่เกาะเซ็นโตซ่า มาอยา่งช้านาน และยงัได้รับ

ความนิยมจนถึงปัจจบุนั ทา่นจะได้ชมแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กบันกัแสดงและสายน า้ท่ีมีการ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

พัก เข้าพัก ณ PARKROYAL  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว) 
วันท่ีสาม สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ถนนออร์ชาร์ด สนามบินสิงคโปร์ สนามบินสุวรรณภูมิ        (B/--/--)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5)  
07.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่สญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเท่ียวของประเทศสิงคโปร์นัน้คือ เมอร์ไลอ้อน ให้ทา่น

ได้ถ่ายรูปในมมุตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั ฉากหลงัมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท จนสมควร
แกเวลาน าคณะเดนิทางสู ่ย่านถนนออชาร์ดโรด ยา่นการค้าและสินค้าแบนเนมของสิงคโปร์ 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง ณ ย่านออร์ชาร์ด  

14.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสิงคโปร์ 
15.30 น. น าคณะเช็คอิน ณ สนามบนิสิงคโปร์เคาร์เตอร์สายการบนิแอร์เอเซีย 
17.30 น. คณะเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไกเกอร์แอร์ เที่ยวบินท่ี TR2112 
18.55 น. คณะเดนิทางถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพฯ 

เท่ียว  มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ  วันท่ีเดนิทาง 27-29 ม.ิย./11-13 ก.ค./8-10 ส.ค./10-12 ส.ค. 

ผู้เดนิทาง ราคา 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

พัก 4 ดาว 

ราคาพักระดับ 4 ดาว 
(รวมตั๋ว) 

ผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2 ท่าน) 

11,500.- 21,900 บาท  
(อาหาร 5 มือ้) 

เดก็อายุ 3-11 ขวบไม่เสริมตียง 10,500.- 20,900 บาท  
(อาหาร 5 มือ้) 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะรถบสั VIP  น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารเชา้ 5 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าตัว๋เขา้ยนิูเวอร์แซล 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่มคัคเุทศกแ์ละสต๊าฟน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่คูม่อืการเดนิทางทา่นละ 1 ชดุ 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่ขนม ผา้เยน็ น ้าหวานแจกวนัละ 1 รอบ 

 ค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีต้องการ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 25 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


