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 สายการบิน :              โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ( SQ)  
จุดเด่นของทวัร์ :  ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลออ้น ขอพรเจา้แม่กวนอิม  
   นมสัการวดัพระเข้ียวแกว้ ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมท่ีออร์ชาร์ท  
   เพลินเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวลิด ์และ มาริน่าเบย ์แซนด์  !!! 
   โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY !!!  
   โชวน์ ้าพุท่ีมารินา เบย ์แซนด ์ และ ล่องเรือชมแม่น ้าสิงคโปร์ (โปรแกรมครบสูตร)  
สวนสนุก :   ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ  
โรงแรม :   พกัโรงแรมดี 5 ดาว  
เมนูพเิศษ :    ขา้วมนัไก่สูตรเด็ดร้าน  Boon Tong Kee / และเมนู ปูผดัผงกระหร่ี 
 
ก าหนดการเดนิทาง 3 -5 พ.ค. และ 11 – 13 พ.ค. 57 

วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- น า้พุแห่งความ่ันค่ัง - เจ้าแม่กวนอิม-วัดแขก- Garden by the bayล่องเรือ
แม่น า้สิงคโปร์                                                                                      (--/--/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 สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั

เมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งท่ึง   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งความมัน่คัง่ ( Fountain of wealth ) ถกูสร้างอยูบ่ริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 
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ของ Suntec city มีลกัษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยูว่งหน่ึง ซ่ึงไดถ้กูจดัใหเ้ป็นน ้าพุท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก 
โดยสามารถพ่นน ้าไดสู้งถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยงัมีความเช่ือวา่เป็นน ้าพุแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะ
ในทางความเช่ือของชาวจีนเช่ือกนัวา่ น ้า หมายถึง เงิน ท าใหน้ ้าพุแห่งน้ีท่ีสร้างข้ึนตามหลกัความเช่ือทาง
หลกัฮวงจุย้ของจีน ตึกทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบเหมือนน้ิวมือขา้งซา้ยเรียงกนัตามล าดบั และ ต าแหน่งน ้าพุอยูต่รงกลาง
มือ ท่านใดท่ีไดม้าจบัน ้าท าใหมี้เงินใชค้ล่อง ไม่ขาดสาย จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวทั้งต่างชาติ และ ชาวสิงคโปร์
เอง มาเยี่ยมเยือนท่ีน้ีอยา่งไม่ขาดสาย  หลงัจากนั้นน าท่านเที่ยวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ  ใหท่้านไดส้กัการะองค์
เจา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นักเ็ป็น  วดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายรูป
และเยี่ยมชมดา้นใน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY 
THE BAY  ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท่้านไดช่ื้นชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ 
เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั  Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงาม
ของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าข้ึนลิฟตส์ าหรับ Super Tree เรียบร้อยแลว้)  

 และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ  ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีตน้ไมต้อ้งการ ดงัน้ี Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมีสวนธีมต่างๆ ใหเ้ดินชม( ไม่
รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิม่ท่านละ 20 SGD) 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (BOONGTONG KEE) (1) 

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมแม่น า้สิงค์โปร์ ยามค ่า ระหวา่งทางท่านจะสมัผสักบับรรยากาศสบายๆสุด 
คลาสสิคพร้อมชมบา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกัจากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

พัก เข้าพัก  ณ  GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ ORCHARD HOTEL 
(โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว) 

วันท่ีสอง เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิอ-มาริน่าเบย์ แซนด์ – น า้พุ Wonderful Show               (B/--/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
 น าทา่นชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึง่เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สิงคโปร์ทา่นสามารถถ่ายรูปคูก่บั  เมอร์ไลอ้อน 

สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโต คร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอา่วมารินา่มี
ทศันียภาพท่ีสายงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนนาท  ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรม
การสร้างคล้ายหนามทเุรียน และทา่นยงัสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay 
Sand ในฝ่ังตรงข้ามอีกด้วยจากนัน้น าทา่นเดนิทาง  สู ่เกาะเซ็นโตซา่ (โดยรถบสัปรับอากาศวีไอพี)  
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ  ท่ีแรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบั
เคร่ืองเลน่ 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ !!!  
แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ  ท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วย
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ระดบัความสงู 42.5 เมตร โดยจ าลอง จากซีร่ีย์ช่ือดงั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กตกิา ซึง่ผู้ เลน่สามารถ
เลือกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียว
ของแตล่ะฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงูและความนา่กลวัของ
เหลา่วิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานในทา่มกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู้ ! โดยไมรู้่ตวั โซนเดอะ 
ลอส์ตเวิลด์ หรือดนิแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์   หากใครลว่งล า้เข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเส่ียง
ตายของเหลา่สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากสัการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชม
ธรรมชาตไิปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเชน่ อเล็กซ์ , มาร์ตี,้ เม
ลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคณุ เข้าสูป่่าทบึแหง่นี ้โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก 
เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงส
เช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพิเศษ ไลท์ ! คาเมร่า! แอคชัน่! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบร์ิก โซนฮอล
ลีวู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวับนท้อง
ถนนแหง่นี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครัง้แรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้ชม 
ภาพยนตร์  3มิต ิเร่ือง เชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีนีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลด
ความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหาร
และเคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมมุโลก รวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง 
เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา่ เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 66  ดาว ดาว 

CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยนิูเวอร์แซล  อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยนิูเวอร์แซล  
 พบกบัเคร่ืองเลน่ใหมล่า่สดุ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึก

จักรกลแบบ 3 มิต ิเป็นเคร่ืองเลน่ชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์
เมอร์สมาให้ผู้ เลน่เข้าเป็นสว่นหนึง่กบักองก าลงัเนสเข้าร่วมกบัฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าท่ีพิทกัษ์
ปกป้องแหลง่พลงัชีวิตออลสปาร์กจากเหลา่ศตัรูดีเซ็ปตคิอนส์ ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชม

คาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์คาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์ (อิสระ อาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียว)ได้เวลา
อนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (3) จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์ มาริน่า เบย์ แซนด์  ล่าสุดท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสัแซนด ์ดอร์เปอร์เรชัน่เพ่ือเนรมิตอ่าวมาริน่าให้ เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีหอ้งพกัสุดหรู กวา่ 2,560 หอ้ง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจุคน
ไดร้าว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู ้สลอ็ต 1,500 ตู ้ หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรง
ละคร และศูนยก์ารประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วาง
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ซอ้นดา้นบนอีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมวิวท่ี สวนลอยฟ้า 
ช้ัน 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง 
สี ตระการตา กบัม่านน า้ประกอบเสียงเพลงอนัสวยงาม Wonderful show 

พัก เข้าพัก  ณ  GRAND COPTHORNE WATER FRONT HOTEL หรือ ORCHARD HOTEL 

(โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว) 
วันท่ีสาม วดัพระเขีย้วแก้ว - ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – กรุงเทพ                                                 (B/L/--)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน ์เพ่ือ นมสัการ พระเข้ียวแกว้ ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั

ราชวงศถ์งั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ  จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือน ้าหอมและของท่ีระลึกท่ีร้าน Duty Free     
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  !!! ปูผดัผงกระหร่ี เมนูสุดฮิตของประเทศสิงคโปร์  
บา่ย จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกใน
การช้อปป้ิง  

18.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี SQ 978 

( บริการเสริฟ์อาหาร และ เคร่ืองดืม่ บนเคร่ือง ) 
20.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

3 - 5 พ.ค. 57 23,900 บาท 23,400 บาท 22,900 บาท 5,900 บาท 
11 – 13 พ.ค. 57 23,900 บาท 23,400 บาท 22,900 บาท 5,900 บาท 
หมายเหตุ: จองทัวร์ 4 ท่าน ขึน้ไป ลดท่านละ 500 บาท 
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

อัตราน้ีรวม 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิไป กลับ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง    

- ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามทีร่ะบุในรายการ 

- โรงแรมทีพั่ก 2 คืน           - ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ   
- ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์น าเทีย่ว  
- ประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันทีบ่ริษัทได้ท าไว้ 
- ค่าสัมภาระส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. ตอ่ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

 
อัตราน้ีไม่รวม 
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
- ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิน่และคนขับรถ ( ขัน้ต ่าโดยประมาณ 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP) 
*** สามารถให้ได้มากกว่าน้ี ตามความประทับใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หัวหน้าทัวร์ในวันสุดท้ายของการเดนิทาง ***  
- ค่าทปิส าหรับหัวหน้าทัวร์  
- ไม่แจกกระเป๋าเดนิทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมช่ัน)  
- ค่าท าหนังสือเดนิทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องด าเนินการจัดท าด้วยตัวเอง)  
 

 
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  
 
 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหวา่งท าทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป     
4. ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียก
เกบ็ค่าน า้มนั เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
5. อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะ เดนิทางอย่างต า่ 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์ าเท่ียวจากเมืองไทย แต่จะ
มีมคัคุเทศกท่ี์สิงคโปร์รอรับท่าน (พดูภาษาไทย)  


