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โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) 
จุดเด่นของทวัร์ :  ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ นมสัการวดัพระเขีย้วแก้ว ช้อปป้ิงเตม็อิม่ทีอ่อร์ชาร์ด 

   เพลนิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวลิด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!!  

โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! 
โชว์น า้พุทีม่ารินา เบย์ แซนด์ WONDERFUL SHOW!! 

สวนสนุก :   ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
ช้อปป้ิง :  ถนนออร์ชาร์ด และ IMM MALL OUTLETS ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสิงคโปร์ 

โรงแรม :   พกัโรงแรมดี 3++ ใหม่ สะอาด ฟรี!!! 

เมนูพเิศษ:                        อิม่อร่อยกบัข้ามมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong และกระดูกหมูตุ๋นบักกุ๊ดเต๋และบักกุ๊ดเต๋ ร้าน Song  
                                         Fa 

                                                                  
♥13,888.- 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   บินแอรเ์อเชีย วา้ววว!!! 
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  [S3 FD-3++*] DMK - SIN 10.40 – 14.05 FD 357 / SIN – DMK  20.40 – 22.05 FD 350:
ก าหนดการเดนิทาง 

14 – 16 / 29 – 31 ส.ค.      ราคา 14,900 บาท 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์–วดัเจ้าแม่กวนอมิ– วดัแขก– น า้พุแห่งความมัง่คั่ง- Marina Bay Sand– Wonderful Show         

                                                                                                                                                                 (-/-/D)                                                                                                              
 

08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมอืง เคาเตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ  

10.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 357   

14.05 น.  เดินทางถึง สนามบินชางก ี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง
สิงคโปร์ น าท่านเท่ียวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นักเ็ป็น  
วดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายรูปและเยี่ยมชมดา้นใน  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งความมั่นคั่ง (Fountain of wealth) ถูกสร้างอยู่บริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 
ของ Suntec city มีลกัษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยูว่งหน่ึง ซ่ึงไดถ้กูจดัใหเ้ป็นน ้าพุท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก โดย
สามารถพ่นน ้ าไดสู้งถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยงัมีความเช่ือว่าเป็นน ้าพุแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะในทาง
ความเช่ือของชาวจีนเช่ือกนัว่า น ้ า หมายถึง เงิน ท าให้น ้ าพุแห่งน้ีท่ีสร้างข้ึนตามหลกัความเช่ือทางหลกัฮวงจุย้
ของจีน ตึกทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบเหมือนน้ิวมือขา้งซา้ยเรียงกนัตามล าดบั และ ต าแหน่งน ้าพุอยู่ตรงกลางมือ ท่านใดท่ี
ไดม้าจบัน ้าท าใหมี้เงินใชค้ล่อง ไม่ขาดสาย จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวทั้งต่างชาติ และ ชาวสิงคโปร์เอง มาเยี่ยมเยือน
ท่ีน้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(1)   (BOONGTONG KEE)  
จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์  มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสัแซนด ์ ดอร์เปอร์เรชัน่ 
เนรมิตอ่าวมาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยน าโรงแรม ท่ีมี
หอ้งพกัสุดหรู กวา่ 2,560 หอ้ง คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก 
สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กวา่ 500 โต๊ะ ตู ้
สลอ็ตกวา่ 1,500 ตู ้  หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรง
ละครและศูนยก์ารประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ย
กองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบน อีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่าน
สามารถข้ึนมาชมวิวท่ี สวนลอยฟ้า ช้ัน 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD) 
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 พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กบัม่านน า้ประกอบเสียงเพลงอนัสวยงาม Wonderful show  

จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ี GENTING HOTEL JURONG หรือเทียบเท่า ระดบั 3+ +ดาว 

วนัที่สอง  เมอร์ไล้อ้อน - Universal Studios – IMM MALL OUTLETS                                            (B/-/D)                                               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) 
น าท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน 
สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่ามีทศันียภาพท่ีสายงาม
โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนนาท  ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน และ
ท่านยงัสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina BaySand ในฝ่ังตรงขา้มอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า จากนั้นน าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ี
โดยเฉพาะ!!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ เมอืงไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก 
ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดยจ าลอง จากซีร่ียด์งั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะ
เป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์
โบราณ พบกับเคร่ืองเล่นเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานใน
ท่ามกลางความมืด มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวลิด์ หรือดินแดนจูราสสิค พาร์ค ท่ีพายอ้น
อดีตกลบัไปสู่ยุคดึกด าบรรพ ์ หากใครล่วงล ้าเขา้ เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ 
คุณยงัไดพ้บกบัการ แสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวิลด ์!! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบ
ชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น 
อเล็กซ์, มาร์ต้ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี โซนนิวยอร์ก สัมผสัเมืองจ าลอง
นิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเป
เช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกบั 
โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ 
ฟาร์ อเวย์  คร้ังแรกของโลก !! กบั ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคย
ไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้
อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนด์
เนม และคอนเซ็ปตส์โตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด ์เซ็นโตซ่า เยี่ยม
ชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเท่ียวชม อยู่บริเวณภายนอกยนิูเวอร์แซล พบ
กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจกัรกลแบบ 3 มิติ 
เป็นเคร่ืองเล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาใหผู้เ้ล่นเขา้เป็นส่วน
หน่ึงกบักองก าลงัเนสเขา้ร่วมกบัฝ่ายออโตบ้อทส์ท าหนา้ท่ีพิทกัษป์กป้องแหล่งพลงัชีวิตออลสปาร์กจากเหล่า
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ศตัรูดีเซ็ปติคอนส์ให้คุณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์   (อิสระ อาหาร
กลางวนั  เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อม ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร    
ค ่า  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(3) 

จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ี GENTING HOTEL JURONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3+ +ดาว 
อิสระเวลาใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ท่ี IMM MALL ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ Outlets ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ 

  ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 60 แบรนด ์เช่น Timberland, Coach, New Balance,  

  Samsonite  เป็นตน้ ท่ีน ามาลดราคาสูงสุดถึง 60% ในทุกๆวนั ตามอธัยาศยั  

วนัที่สาม            Garden by the Bay- วดัพระเขีย้วแก้ว–ไชน่าทาวน์-DUTY FREE-ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด– กรุงเทพฯ     (B/L/-)                                                        

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ใหท่้านได้
ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และศูนยก์ลางการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดิน
ลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  
(รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) 
และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนรูปแบบต่างๆ ใหเ้ดินชม 

  ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิม่ท่านละ 25 SGD) 
น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวนเ์พ่ือนมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์
ถงั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพ่ือเลือกซ้ือน ้าหอม และ ของท่ีระลึก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(5) พเิศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึน้ช่ืออกีอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !! 
จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
(อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350  
22.05 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมอืงโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

14 – 16 / 29 – 31 ส.ค.      ราคา 14,900 บาท 
อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่                   ท่านละ    14,900  บาท   
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี มีเตียง                     ท่านละ    14,900  บาท    (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง                     ท่านละ    13,500  บาท   (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่                     ท่านละ      4,000   บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป กลบั โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง    
 ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ 
 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน            
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัไดท้ าไว ้
 ค่าสมัภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง น ้ำหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. ต่อ ท่ำน/ท่ำนละ 1 ใบ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากตอ้งการ) / ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

               

 
                   ตลยุโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนกุ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ 

              เท่ียวเต็มอ่ิม ชอ้ปป้ิงจุใจ พกัโรงแรมดี 3++ ใหม่ สะอาด ฟรี!!! 
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  ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ( ขั้นต า่โดยประมาณ 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP) 
*** สามารถใหไ้ดม้ากกวา่น้ี ตามความประทบัใจ รบกวนรวบรวมไวใ้หห้วัหนา้ทวัร์ในวนัสุดทา้ยของการเดินทาง ***  
  ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์  
  ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
   ค่าท าหนงัสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลกูคา้ต่างดา้ว (ลกูคา้ตอ้งด าเนินการจดัท าดว้ยตวัเอง)  
 

การส ารองทีน่ั่ง  
 กรุณามดัจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั  
 พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่าน้ัน  
 หรือ  ส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

 ส าหรับค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  
 
หมายเหตุ   
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้  
หรือยกเลิกของสายการบิน การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหน่ึง ระหวา่งท าทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ 
ไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป     
4. ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมี 
การเรียกเกบ็ค่าน า้มนั เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
5. อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะ เดนิทางอย่างต า่ 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์ าเท่ียวจากเมืองไทย  
แต่จะมีมคัคุเทศกท่ี์สิงคโปร์รอรับท่าน (พดูภาษาไทย)  
 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 15  วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมัดจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 10  วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
 ยกเลกิ ก่อน การเดินทาง 07  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
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