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รหัสทวัร ์SIN03 

ทวัรส์งิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

SO COOL 

 

เทีย่วสงิคโปร ์รบัพลงัฮวงจุย้ ถา่ยรูป  MERLION สญัลกัษณข์องสงิคโ์ปร  ์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสโินทีม่คีวามหรูถงึระดบั 6 ดาว 

สมัผสัน า้พุ FOUNTAIN OF WEALTH ทีเ่ชือ่กนัวา่จะน ามาซึง่โชคลาภ 
ชมโชว ์WONDER FULL LIGHT แสงสเีสยีงผา่นมา่นน า้ ใหญท่ีส่ดุในอาเซยีน  

พเิศษ!! ทานขา้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธ.ค.–1 ม.ค. 2560 15,900 4,000 

31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 15,900 4,000 

1-3 มกราคม 2560 15,900 4,000  
ก าหนดการ ::  

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์–น า้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ - การเ์ดน้บายเดอะเบย ์(ไมร่วมคา่เขา้ชมโดม)- มารนีา่
เบยแ์ซน– Wonder Full Light 

09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4ประตู6 เคานเ์ตอร ์L   สายการบนิ
ไทเกอรแ์อร ์(TR)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

11.55 น.  เหริฟ้าสู ่ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่ TR2105 
(ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

15.25 น. ถงึ สนามบนิซางฮปีระเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

บา่ย นําทา่นชม "ซนัเทคซติี"้ตกึ 5 หลัง ทีอ่อกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" ประหนึง่ อุง้มอืมหีา้นิว้เรยีงราย ม ี"น า้พุ
แหง่ความม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealthน้ําพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก อยูต่รงกลางอุง้มอืพอด ีแทนทีจ่ะพุง่
ขึน้เหมอืนกับน้ําทีอ่ ืน่ๆ แตก่ลับไหลลงในความเชือ่ทีว่า่เหมอืนเงนิทองไหลมาเทมาอยูใ่นอุง้มอืน่ันเองเชือ่กัน
วา่จะทําใหช้วีติคนทีส่ัมผัสโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี 

 นําทา่น ถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้นสัญลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์ สามารถถา่ยรปู โรงละคร
เอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซึง่มลัีกษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออ้ , มาริ
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น่า เบยแ์ซนด ์

 นําทกุทา่นสู ่การเ์ดน้ บาย เดอะเบย์  “GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบน
เกาะสงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับ ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง 
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ 
Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้50 เมตร บน
ยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ  และยังม ีโซนของโดมจัด
สวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี ้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้
เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆใหเ้ดนิชม  (ไมร่วมคา่เขา้ชม  Flower 
Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลลา่สงิคโปร ์หรอืประมาณ 720 บาท)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูขา้วมนัไก ่ทีข่ ึน้ชือ่ของสงิคโปร ์ณ ภตัตาคารบุ
นถอ่งกี ่

 จากนัน้นําทา่นชม   มารนีา่ เบยแ์ซนด์   รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์  มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ย
หอ้งพักกวา่ 2,561 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยูช่ัน้ที ่57 ของโรงแรม   (ไมร่วม
คา่ข ึน้ 20 ดอลลา่สงิคโปรห์รอืประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 
3 แซนดส์กายพารค์นีถ้อืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และ  
จัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวน 

 ไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา  The 
Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบยแ์ซนด ์คาสโิน ” ทีต่ัง้อยู ่  ในตัวอาคารอันโออ่า่ หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัว
โรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับ
เกมสห์ลากหลายรปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิ
รเูล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บาคารา่  และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ  ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี และภัตตาคาร
มากมาย (หมายเหต ุ: ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดง
พาสปอรต์และหา้มมอีายตุ า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาส ัน้ สภุาพสตรใีสชุ่ด
สภุาพ  และหา้มสวมรองเทา้แตะ)  

 สําหรับนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆ ไดม้ากมาย อาท ิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีท่กุ ทา่น สามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น , สงิคโปรไ์ฟล
เออร,์ ตกึแอสพลานาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่ง
มาพรอ้มทัง้เพลดิเพลินไปกับโชว ์Wonder Full Lightซึง่เป็นโชวส์ดุอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนสงิคโปร ์.....Wonder Full Light คอืการแสดงโชว ์Light and Water Show เป็น
การแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน้ํา ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอา่วมาริ
น่า ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND(การแสดงเร ิม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมี
กจิกรรมของทางหา้ง) 

พกัที ่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ที ่MOON23 HOTEL พรอ้ม FREE WIFI ทกุหอ้ง  
(โรงแรมไมม่หีอ้ง Triple และไมม่กีารเสรมิเตยีง)หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เซนโตซา่- UNIVERSAL STUDIO แบบเต็มวนั (รวมต ัว๋แลว้) 

 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มรีถรับ-สง่ เสน้ทาง HOTEL – SENTOSA ISLAND) 

 ***(อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น)*** 

 ** ทกุทา่นจะไดร้บับตัร UNIVERSAL STUDIO** (รวมในรายการ)  

 เกาะเซ็นโตซา่ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่กอ่นเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิม ของคน
อังกฤษ ปืนใหญท่ีเ่มือ่กอ่นเคยใช ้ก็เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี ่คอื ฟอรด์ซโิลโซ ่( Fort Siloso) ใน ตอ่มาทาง
รัฐบาลไดส้รา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายใน
เกาะถกูจัดใหม้สีถานที ่สําหรับทอ่งเทีย่วหลายที ่สามารถน่ังรถรางฟรภีายในเกาะเชือ่มตอ่ไปยังสถานทีเ่ทีย่ว 
อาทเิชน่ Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , 
SEAAQURIUM โลกใตน้ํ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ“ Universal Studio of Singapore ”มทีัง้หมด 7 โซน เปิด

บรกิาร 10:00 – 19:00 น. (เลน่กีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์น

เกาะเซ็นโตซา่ รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดับหร ู6 

ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทีัง้ยังม ีคาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม Crockford Tower  

Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังกา

รางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

Madagascar A CrateAdventureเป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสัตวต์า่งๆ เสมอืนทา่นกําลังอยูใ่นภาพยนตร์

เรือ่ง Madagascar  

Revenge of The Mummyขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ 

Water Worldชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง สเีสยีง จรงิ ทา่นจะ

ตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื 

Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สัตวโ์ลกลา้นปี  

Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ บันเทงิ
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ของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ 

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณภตัตาคาร 

พกัที ่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ที ่MOON23 HOTEL พรอ้ม FREE WIFI ทกุหอ้ง (โรงแรมไมม่หีอ้ง Triple และ
ไมม่กีารเสรมิเตยีง)หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัพระเขีย้วแกว้–เมอไลออ้น - ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์- 
กรงุเทพฯ 

08.00 น บรกิารอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเขา้ สกัการะเจา้แมก่วนอมิที ่วัดเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปร์
เพือ่เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วัดนีถ้กูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานีด้ว้ยทนุสรา้งกวา่ 53 ลา้น
เหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบง่เป็นโซนตา่งๆ เกีย่วกับ
ศาสนาพทุธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ีช่ัน้ 4 เป็นพระบรมสารรีกิธาตสุว่นฟัน ของพระพทุธเจา้ ใหไ้ดส้ักการบชูา 

บรเิวณของวัดขอเชญิทกุทา่นเดนิเทีย่วชมอาคารบา้นเรอืนของชาวจนีทียั่งคงความเป็นเอกลักษณ์ในยา่น       
CHINA TOWN บันทกึภาพสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มมขีองฝากทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้หากัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถ่กูใจพรอ้มชมสนิคา้อเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอรก์ลอ้งถา่ยรปูกลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณยา่นชอ้ปป้ิงORCHARD ROADถนนทีท่กุๆ
คนทีม่าสงิคโปรต์อ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAMEยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิง
ระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง  
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 ** อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

 (หวัหนา้ทวัรม์ ีการนดัหมาย กรณุาตรงเวลาดว้ย เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิสว่นรวมในกรณีทีท่า่น
สมาชกิมาหลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการเดนิทางน าคณะสว่นรวม เดนิทาง
สูส่นามบนิ) 

16.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สูส่นามบนิชางก ี

22.00 น. เดนิทางกลบัดอนเมอืง กรงุเทพฯโดย สายการบนิสกูต๊เทีย่วบนิทีT่Z292 (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนมอืง โดยสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจ 

** หมายเหต*ุ* ขาไป บนิโดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์(TR)ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิขากลบั บนิโดยสาย

การบนิสกูต๊ (TZ) ลงเครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 20 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 


