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โปรแกรม :   สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน 

สายการบิน :   โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)  
จุดเด่นของทัวร์ :  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม  
   นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ท  

   เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด ์และ มาริน่าเบย์ แซนด ์!!! 

   โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY !!!  

   Song of the sea และ ล่องเรือชมแม่น้ าสิงคโปร์ (โปรแกรมครบสูตร)  

สวนสนุก :   ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  

โรงแรม :   พักโรงแรมดี 4 ดาว  

เมนูพิเศษ :    ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / และเมนู ปูผัดผงกระหรี่ 
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- มาริน่า เบย์ แซนด์ – GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือ                            (-/-/D)                                      
 

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 973  (บริการอาหารบนเครื่อง)  

13.05 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
สิงคโปร์ ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องท่ึง   

 จากนั้นนําท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์  มาริน่า เบย์ แซนด ์
ล่าสุดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ 
ดอร์เปอร์เรชั่นเพ่ือเนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีห้องพักสุดหรู กว่า 
2,560 ห้อง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอันดับ สองของโลก 
สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 
โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้  ห้างสรรพสินค้าท่ีรวมแบรนด์จากท่ัวโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกัน
ภายใต้อาคารท่ีมีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง ....หรือ ท่านอยาก
ชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวท่ี สวนลอยฟ้า ช้ัน 57 ( SKY PARK)  
(SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   
ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนี้ 
ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น
สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
(รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว)  
 
 
 
 
 
และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ  ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิท่ีต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่าง  ๆให้เดินชม 

  ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   (BOONGTONG KEE) 
 จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมแม่น้ าสิงค์โปร์ ยามค่ํา ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุด 

คลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคัก  
จากนั้นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพัก FURAMA CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
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อิสระเวลาให้ท่านได้เลือกไป นับถอยหลังเข้าปีใหม่ หรือ ชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่   
 

วันที่สองของการเดินทาง  เมอร์ไลอ้อน –เจ้าแม่กวนอิม - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ-น้ าพุเต้นระบ า                               (B/-/D)               

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ท่านสามารถ
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันครึ่งสิงโต 
ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพท่ีสายงามโดยมีฉาก
ด้านหลังเป็น โรงละครเอสเพลนนาท  ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้าง
คล้ายหนามทุเรียน และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ 
Marina Bay Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย หลังจากนั้นนําท่านเท่ียวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้า
แม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็น  วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและ
เยี่ยมชมด้านใน จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่ เกาะเซ็นโตซ่า (โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี)  

จากนั้นนําท่านเข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ีออกแบบ
ใหม่หรือดัดแปลงเพ่ือที่นี่โดยเฉพาะ!!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ 
ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดับความสูง 

42.5 เมตร โดยจําลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือ
ฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่อง
เล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเร็วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้
คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์  หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์   
หากใครล่วงล้ําเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์
ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชม
ธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ,์ มาร์ต้ี, เมลแมน และ 
กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี ้โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุด
ในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุด
พิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และ
การต้อนรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์   ครั้งแรกของโลก !! 
กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์  พร้อมท้ังชม ภาพยนตร์  3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีนี้
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ 
ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บน
เส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เย่ียมชมโรงแรมหรูระดับ เย่ียมชมโรงแรมหรูระดับ 66  ดาว ดาว 
CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล  อิสระในการเทีย่วชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล  
พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์  (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 
มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจําลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้เล่นเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งกับกองกําลังเนสเข้าร่วมกับฝ่ายออโต้บอทส์ทําหน้าท่ีพิทักษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจาก
เหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์ใหคุ้ณได้เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์ใหคุ้ณได้เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์  
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(อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร    
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

 หลังอาหารนําท่านชมน้ําพุเต้นระบํา SONG OF THE SEA สัมผัสกับ แสงสีเสียง ประกอบการเต้นของน้ําพุ  
 ต่ืนตาด้วยเลเซอร์หลากสีสันอันงดงาม 
 
 
 
 

จากนั้นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพัก FURAMA CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
อิสระเวลาให้ท่านได้เลือกไป นับถอยหลังเข้าปีใหม่ หรือ ชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่   

 

วันที่สาม         วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพ                                                                                           (B/L/-)                                                                                   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ เพ่ือ นมัสการ พระเข้ียวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย 
 ราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ  จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้อน้ําหอมและของท่ีระลึกที่ร้าน Duty Free     

เที่ยง  รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร  !!! ปูผัดผงกระหรี่ เมนูสุดฮิตของประเทศสิงคโปร์ !!!  
บ่าย  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยท่ีห้างสรรพสินค้าชั้นนําท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย  
 อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  

18.35 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SQ 978 

 ( บริการเสริฟ์อาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ) 
20.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

****************************************************************************** 
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ก าหนดการเดินทาง   
 
 

อัตราค่าบริการ    
ผู้ใหญ่พักห้องคู่   ท่านละ         24,900  บาท     
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี มีเตียง ท่านละ         24,400   บาท        (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ท่านละ         23,400 บาท      (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    ท่านละ           6,900 บาท 
 

อัตรานี้รวม 
- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป กลับ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง    
- ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ 
- โรงแรมท่ีพัก 2 คืน           - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ   
- ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์นําเท่ียว  
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันท่ีบริษัทได้ทําไว้ 
- ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น ้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่ำน/ท่ำนละ 1 ใบ 

อัตรานี้ไม่รวม 
-  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( ขั้นต่ าโดยประมาณ 15 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP) 
*** สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ รบกวนรวบรวมไว้ให้หัวหน้าทัวร์ในวันสุดท้ายของการเดินทาง ***  
- ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์  
- ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เนื่องจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชั่น)  
- ค่าทําหนังสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดําเนินการจัดทําด้วยตัวเอง)  
 

               

 
                   ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

                     เท่ียวเต็มอ่ิม ช้อปปิง้จุใจ พกัโรงแรมดี 4 ดาว 
 

 



 

                                                                                 6 

 
 

การส ารองที่นั่ง  

 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลังจากการจองภายใน 3 วัน  

 พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านท่ีต้องการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น  
 หรือ  ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  

 สําหรับค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ชําระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน  
 

หมายเหตุ   
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม   
2. บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ  
3. ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทําทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป     
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการ
เรียกเก็บค่าน้ ามัน  เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 
5. อัตราค่าบริการนี้สําหรับคณะ เดินทางอย่างต่ า 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กําหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นําเที่ยวจากเมืองไทย แต่
จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย)  

 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  

 

***************************************************************************** 


