


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี	-	สวนการเดนบายเดอะเบย	-	น้ําพุแหง
ความมั่งคั่ง	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	ยาน	Clarke	Quay	-	มารีนา	เบย	แซนด	-
Wonder	Full	Light

พักที่
BAY
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา	4
ดาว

2 เกาะเซ็นโตซา	-	รีสอรทเวิลดเซนโตซา	-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร	-
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	-	ระบํานกกะเรียนเหล็กยักษ

พักที่
BAY
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา	4
ดาว

3 รัฐสภาเกา	-	เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยว
แกว	-	ลิตเติ้ลอินเดีย	-	ถนนออรชารด	-	สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿13,999
฿12,999 ฿13,999	฿12,999 ฿13,999	฿12,999 ฿5,900

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿14,555 ฿14,555 ฿14,555 ฿5,900

17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

8	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

14	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900



28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

29	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

5	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

6	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

12	ต.ค.	61	-	14	ต.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,900

13	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

20	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

21	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

26	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900

27	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900



ชวงเชา
06.30	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชัน้4	เคานเตอร	E	ประตู3อ	าคารผูโดยสารขาออก	สาย

การบิน	Jetstar	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
09.30	น.	เหินฟ าสู	สิงคโปร	โดยสายการบิน	Jetstar	เทีย่วบินที	่3K512
13.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินชางกี	ประเทศสิงคโปร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทาง

เขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆ	ทานตองทึ่ง
(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ชวงบาย
จากนัน้แหลงทองเทีย่วแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY	อิสระใหทานไดชมการ

จัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหง
ชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ	โดยรอบ	(ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28
SGD	(700	บาท)
นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค

ซิตี้	ซันเทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทค	สรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่ง
นับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	Kwan	Im	Thong	Hood	Cho	Templeวัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยาง

มาก	ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก	ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมน้ัน	มา
จากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง	วัดน้ีสรางขึน้กอนสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1884	โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร	เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย

อาหารทองถิน่	รานน้ีเริม่ตนตํานานความอรอยในปี	1966	กอตัง้โดย	Mr.	Yeo	Eng	Song	จนถึงทุกวันน้ี
ก็	40	กวาปี
นําทานอิสระชมแสงสียาน	Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150

ปี	ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแก	ทุกวันน้ี	“คลารกคีย”	ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทอง
เที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน(ไมรวมคาลองเรือ	25	SGD)
จากนัน้อิสระทานที	่“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญทีสุ่ดในสิงคโปรมารีนา	เบย	แซนดส

ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตัง้อยูชัน้ที่
57	ของโรงแรม	(ไมรวมคาขึ้นลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท)
รวมถึง	The	Sky	on	57	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนดส	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขาม

กับตัวโรงแรม	จัดวาเป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เกมหลากหลายรูปแบบ
20.00	น.	ชมการแสดงโชวแสง	สี	เสียงและน้ํา	ทีใ่หญทีสุ่ดใน	South	East	Asia	กับการแสดงทีมี่ชื่อ

วา	Wonder	Full	Light	การแสดงน้ี	จัดขึ้นทีล่าน	Promenade	หนา	Marina	Bay	Sands	เป็นลานทีน่ัง่หัน
หนาออกทางอาว	Marina
จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน



ไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28	SGD	(700	บาท)
ลองเรือ	ไมรวมคาลองเรือ	25	SGD	/	มารีนา	เบย	แซนด	ไมรวมคาขึน้ลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท
โรงแรมอยูตรงขามหาง	VIVO	CITY	หางที่ใหญที่สุดในสิงคโปร	มีรถไฟ	EXPRESS	TRAIN	เขาออกเซ็นโตซา

ตลอดวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย	อาหารทองถิ่น
	พักที่	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

การแสดงที่วาน้ีเป็นการแสดง	แสง	สี	เสียง	และ	น้ําพุมีชื่อวา	Wonder	Full	–
Light	&	Water	Spectacular	เป็นโชวที่จัดแสดงบริเวณตึก	Marina	Bay	Sands
ทําไดยิ่งใหญ	และ	ตระการตา	เป็นการแสดงแสง	สี	เสียงและน้ําที่ยิ่งใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	(South	East	Asia)	ใชเวลาในการออกแบบ
ไฟ	ระบบ	IT	เสียงเพลงประกอบ	เรื่องราว	เป็นเวลาถึง	3	ปีถึงจะเปิดใหไดชม
กัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินเทาเขาสูหาง	VIVO	CITY	ตรงขามโรงแรม	เพื่อนัง่รถ	EXPRESS	TRAIN	เขาสูเกาะ

SENTOSA	(ไมรวมคารถไฟเขาเกาะ	4	SGD	/	ทาน	จายเฉพาะขาเขาเทาน้ัน)

นําคณะตะลุย	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ“	Universal	Studio	of	Singapore	สวนสนุกระดับโลก	(รวมคา
บัตรยูนิเวอรแซลแลว)
***ไมเขายูนิเวอรแซล	คืนเงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ	1,200	บาท/เด็ก
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย	72	ชั่วโมงเทาน้ัน	หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได	ในทุกกรณี***

อิสระอาหารกลางวัน+เย็น	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วสวนสนุก

ดานในประกอบดวยทั้งหมด	7	โซน	เปิดบริการ	10:00	–	19:00	น.	(เลนกี่รอบกี่ไดตามใจชอบ)	ยูนิเวอรแซล	สตู
ดิโอ	สิงคโปร	ในพื้นที่	49	เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา	รายลอมดวยความเขียวชอุมของทะเลสาบ	มีรีสอรทหองพัก
1,800	หองจากโรงแรมระดับหรู	6	ดาวที่หลากหลายรูปแบบ	มีทั้งยังมี	คาสิโน	เปิดบริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้ง
อยูที่โรงแรม	Crockford	Tower
1.	Transformers	The	Ride	:The	Ulitmate3D	Battle	และ	BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการาง
คูที่สูงที่สุดในโลก	
2.	Far	Far	Away	Castelปราสาทแหงวีระบุรุษ	เชร็คและเจาหญิงฟิโอนา	
3.	Madagascar	A	CrateAdventureเป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตวตางๆ	เสมือนทานกําลังอยูในภาพยนตร
เรื่อง	Madagascar	
4.	Revenge	of	The	Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรห	และคนหาปริศนาแหงมัมมี่	
5.	Water	Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ	จากภาพยนตรชื่อดัง	แสดงจริง	แสง	สีเสียง	จริง	ทานจะตื่น
เตนประทับใจไมรูลืม
6.	Jurassic	Park	Rapids	Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร,	เหลาสัตวโลกลานปี	
7.	Hollywood	Boulevardสัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย	ฮอลลีวูดวอลออฟเฟรม	ศูนยรวมแหงความ	บันเทิง



ของจักรวาลอยางแทจริง	

-	S.E.A.	Aquariumเปิดใหมใหญที่สุดในโลกกับ	Marine	Life	Park	คือพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ถูกจัดอันดับใหเป็น
อควาเรียมที่ใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ซึ่งถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ํา	ใหทานไดเพลิดเพลินอยาง
เต็มที่กับบรรยากาศใตทองทะเลอันสวยงาม
***สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญทีสุ่ดในโลก
กับ	Marine	Life	Park	(สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/
ทาน	)	
จัดอันดับใหเป็นอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ํา	สามารถบรรจุน้ํา
เค็มไดกวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ	รวบรวมสัตวน้ํากวา	100,000	ตัว	ตกแตงดวยซากปรัก
หักพังของเรือ	ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ	ทั่วโลก

ชวงคํ่า
18.00	น.	หัวหนาทัวรนําคณะเดินทางกลับสูโรงแรม	(ทานใดยังไมจุใจสามารถ	กลับโรงแรมไดเองตาม

อัธยาศัย)

พิเศษ	!!!	ใหทานไดใชเวลาในเกาะเซ็นโตซาอยางเต็มที	่ไมวาจะไปการเลนคาสิโน	//	เดินเลนริมหาด
SILOSO	//	ชมโชว	CRANE	DANCE	ตอน	2	ทุม	(รถไฟเที่ยวสุดทาย	23.45	น.)

จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกาะที่ถูกขนานนามวา	เป็นเกาะแหงอภิมหาความบันเทิง	เกาะหรรษา	ที่
เหมาะสําหรับการพักผอนที่สุด	เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ	ศูนย
วัฒนธรรม	สวนสนุกระดับโลก	ฯลฯ	มาเที่ยวที่เกาะแหงน้ี	มีกิจกรรมใหทําได
ตลอดทั้งวัน	ดวยชื่อเสียงอันโดงดังไปทั่วโลก

รีสอรทเวิลดเซนโตซา	(Resorts	World	Sentosa)	เป็นที่รูจักในฐานะสวนสนุก
ของโลก	รีสอรทแหงน้ีจะมอบประสบการณใหมมากมายที่คุณจะไมเคยได
สัมผัสจากที่ใดมากอน	ไมวาจะเป็น	คาสิโนระดับ	โลก	ชอปป้ิงพลาซา	Festive
Walk

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ํา	เปิดใหมที่ใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นอค
วาเลียมที่ใหญที่สุดเอเชีย	ตะวันออกเฉียงใตถูกออกแบใหเป็นอุโมงใตน้ํา
สามารถบรรจุน้ําเค็มได	กวา	45	ลานลิตร	รวมสัตวทะเลกวา	800	สายพันธุ
ภายในตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ	จําลองความอุดมสมบูรณของทอง
ทะเลทั่วโลก



รถ	EXPRESS	TRAIN	ไมรวมคารถไฟเขาเกาะ	4	SGD	/	ทาน	จายเฉพาะขาเขาเทาน้ัน
ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว
ไมเขายูนิเวอรแซล	คืนเงิน	1,500	บาท/ผูใหญ	และ	1,200	บาท/เด็ก

**	ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย	72	ชั่วโมงเทาน้ัน	หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได	ในทุกกรณี
อิสระอาหารกลางวัน+เย็น

สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/	ทาน
โรงแรมอยูตรงขามหาง	VIVO	CITY	หางที่ใหญที่สุดในสิงคโปร	มีรถไฟ	EXPRESS	TRAIN	เขาออกเซ็นโตซา

ตลอดวัน

	พักที่	BAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

นกกระเรียนแตละตัวทําดวยเหล็ก	ติดดวยวงจรอิเลคทรอนิคและหนาจอขนาด
ยักษ	ควบคุมการสั่งการดวยคอมพิวเตอร	ความสูงของนกกระเรียนอยูที่	30
เมตร	น้ําหนักกวา	30	ตัน	ผลัดกันเกี้ยวพาราสี	จีบกันไป	จีบกันมา	แลวก็ปิด
ทายโชวดวยการแสดงพลุแบบยิ่งใหญอลังการ	ใชเวลารวมทั้งสิ้น	30	นาที

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทาน	ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น	ซึง่ลอมรอบดวย

ทําเนียบรัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง
ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน

เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก
ผานชม	“Elephant	Statue”	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี

1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก
นําทาน	ถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออก

ทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงาม	โดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสเพลนาท”	ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน
ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน	ชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)สรางขึน้เพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรม	สมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ	1500
ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี	ชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม	พรอม

เดิน	เลนชอปป้ิง	ซื้อของทีร่ะลึกตามอัธยาศัยประมาณ	1	ช.ม.
นําทานเดินทางไปยังยานลิตเติ้ลอินเดีย	สัมผัสบรรยากาศสีสันแหงวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก

ใครมายานน้ีอาจจะนึกวากําลังเที่ยวอยูในประเทศอินเดีย	ไมใชสิงคโปร	โดยมีอาคารบานเรือนตางๆในสไตลโค
โรเนียลถูกนํามาทาสีสดๆใหดูสวยงามแปลกตาในสมัยกอนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ	ตั้งแต
เสื้อผา	ดอกไม	สนามแขงมา	ใหทานไดใชเวลาถายรูปเก็บเป็นความทรงจําประมาณ	30	นาที

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
รถโคชนําทานชอปป้ิงยานถนนออรชารด
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว



..........	น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี
19.10	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	Jetstar	เทีย่วบินที	่3K513
20.35	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

เป็นหางสรรพสินคา	ที่จําหนายเฉพาะสินคาสําหรับชาวอินเดีย



พระเขี้ยวแกว	หามถายภาพ
อิสระอาหารกลางวัน
เวลานัดหมายจะระบุใกลวันเดินทาง

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็น
แบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
3.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
4.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา

ประเทศทีบ่ริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

มัดจําทานละ	5,000	บาท	ชวงเทศกาล	มัดจําทานละ	7,000	บาท
***	เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ	***	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนที่เหลือ
จายกอนเดินทาง	15	วัน	

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)	สายการบิน	JETSTAR

2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	2	คืนพักหองละ	2-3	ทาน
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาทิปไกด	+	คาทิปคนขับรถ	15	SGD	/	ทานตลอดทริป	(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)
2.	คารถไฟ	Express	Train	เขาเกาะ	4	SGD	/	ทาน	จายเฉพาะขาเขาเทานัน้
3.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
4.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
6.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%



1.	หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง	ตองมีหนา
วางอยางนอย	2	หนา
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
2.	ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน	24	ช.ม.	หลังจากทําการจอง	เน่ืองจากเป็น

ราคาตัว๋โปรโมชั่น	สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตัว๋เร็วกวาปกติ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา	หากมี
การปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป	(มี

หัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร	หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ	ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได	เน่ืองจาก

คาบริการทีส่ิงคโปรเป็นแบบเหมาจาย
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	500	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	1,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	3,000	บาท

ทางบริษทัมีตัว๋	Express	Universal	Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)จําหนาย	1,500	บาทตอทาน
ราคาตัว๋	Express	หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษทัฯ	ไมสามารถคืนเงินได	หลังจากชําระเงินแลว
เน่ืองจากการซื้อบัตรเป็นการลอคราคาตัว๋กอนเดินทาง	บางครั้งหากผูใชบริการ	Express	มีจํานวนนอยราคาอาจ

เริ่มตน	40	SGD	หรือ	1,000	บาท	บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร	Express	ณ	วันเดินทางมาก	ราคาอาจสูงถึง	100
SGD++	หรือ	2,500	บาท
***ขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน	เวลาใกลเคียงกัน	โดยจะมีการแจงให

ทราบลวงหนากอนเดินทาง***
***Flight	Inter	เปลีย่นไปบิน	Flight	Inter//	Low	Cost	เปลีย่นไปบิน	Low	Cost***

1.	ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี	คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตาง
ประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
2.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน


