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         ล่องเรือชมแม่น ้าสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน 
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
อลังการ มาริน่า เบย ์แซนด์ เที่ยวแบบสบายสบาย ช้อปปิ้งจุใจ - พักโรงแรม 3 ดาว 

ปรับเวลาบิน มีเวลาช้อปปิ้งสะใจ 
วันแรก:       กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง-เมอร์ไลอ้อน–มาริน่าเบย์ แซนด์                 (-/-/D)                   

 

08.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเมียนมาร ์แอร์เวย ์(8M) โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

11.45 น.  นําท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินเมียนมาร ์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ 8M335 

15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจน

หลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร ์ซ่ึงล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา

และ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ท่านสามารถ

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้า

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดด

เด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนําท่านชม Old Parliament House 

ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การ

แสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสําริดเป็นของขวัญจาก

พระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศ

สิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นําท่านสัมผัส น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง 
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Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําใน

ภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็น

โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ําพุและได้

สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและร่ํารวยตลอดปี จากนั้นนําท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ 

แซนด ์ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่น เพื่อเนรมิตอ่าว

มาริน่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง, คาสิโนที่

ใหญ่เป็นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้ 

สล็อต 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้

ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีก

ชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 

57 (SKY PARK) / (SKY PARK ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD. / ไม่สามารถชมโซน

สระว่ายน้้าได)้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOTEL 

BENCOOLEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   น้าท่าน เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อ 

สักการะ วัดพระเขี้ยวแก้ว ในวัดซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย ราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโร

พุทโธ จากนั้นนําท่านแวะเลือกซ้ือน้ําหอมและของที่ระลึกที่ร้าน Duty Free หลังจากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความ บันเทิง

ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆ 

คุณ และครอบครัว จะได้พบ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ !!!! ที่โลกยังต้องตะลึง !!!! 

เปิดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่

โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและ

วันที่สอง:     วัดพระเขี้ยวแก้ว - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ                                                                                                                     ((BB//--//DD))  
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สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจําลอง จากซีร่ีย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติ

กา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ว

สูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกซู 

โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์ 

หากใครล่วงล้ําเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับ

การแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบ

ชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง 

มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ที่คอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ 

โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเม

ร่าแอคชั่นสร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการ

ต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรก

ของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้

สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจ

นักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึง

ร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่น

ที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า อิสระในการเที่ยวชมด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่

บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจาก

ประติมากรรมละลานตาพบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกําแพง

น้ํา ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!!  (อิสระ

อาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 

ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร  จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก   ณ HOTEL 

BENCOOLEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นําท่าน

เที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขก 

ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน  จากนั้นให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่ ถนนออร์ชาร์ด สวรรค์แห่งนักช้อป

อาทิเช่นห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย หรืออาจเลือกซื้อสินค้า 

อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE 

(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง)ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน 

ณ จุดนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน 

16.15 น.  ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสายการบินเมียนมาร ์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ 

8M336 

17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ 

 

**********************สินสุดรายการน้าเที่ยว*******************               

 

อัตราค่าบริการ 

  กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน 

  ราคาโปรดโทรสอบถาม ที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม:      วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ                                          (B/-/-) 



 
 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41-00335 ท่ีตั้ง : 78/31 ถ.น ้าผดุ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกลศู้นยฟิ์ตเนสเขาแป๊ะชอ้ย) 

www.ทวัร์เกาะลงักาวี .com , www.ทวัร์เก็นต้ิง .com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์ .com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์ .com 

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ ) 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย ์พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พัก 2 คืน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ - ค่ามัคคุเทศก์นําเที่ยว 

 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกันที่บริษัทได้ทําไว้ 

 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

ฯลฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( 10 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห ์/ PAX / TIP) 

 

หมายเหต:ุ   บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การ

ล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ 

ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป 

*** อัตราค่าบริการนี้สําหรับคณะเดินทางอย่างต่ํา 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กําหนดจะไม่มี

มัคคุเทศก์นําเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) ***** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกแล้ว 

ไม่สามารถรีฟันด์ได ้ไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได ้อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบินและต้อง

เดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

การส้ารองที่นั่ง 

กรุณามัดจ้า 8,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วันพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่

ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้นหรือ ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือนสําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันติดต่อสอบถาม

และจองทัวร์ได้ที ่Tour Express Center Tel.02 948 8124 (อัตโนมัต)ิ 


