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ก ำหนดกำรเดินทำง (ดูดำ้นลำ่งของโปรแกรมทวัร)์ 
วนัแรก สนามบินภูเกต็ – สิงคโปร์-วดัพระเขีย้วแก้ว -มาริน่าเบย์แซน -ล่องเรือป๊ัมโบ้ท                           (--/--/D)       
08.40 น . คณะพร้อมกนั เช็คอิน ณ สนามบินภูเก็ต เพื่อโหลดสัมภาระข้ึนเคร่ือง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ใหก้าร

ตอ้นรับคณะ 
10.40 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD376 
13.50 น. (เวลาสิงคโปร์เร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม) จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ตวัเมืองสิงคโปร์ 
 น าคณะชม ย่านไชน่าทาวของประเทศสิงคโปร์  ซ่ึงเป็นศูนยร์วมชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และยา่ลืมท่านท่ี

เป็นชาวพุธ ท่านตอ้งไปสักการะ พระเขีย้วแก้วมรกต เพื่อความเป็นสิริมงคลกบัท่านและครอบครัว 
 จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์ มาริน่าเบย์แซนด์ ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสั
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แซนด ์ดอร์เปอร์เรชัน่เพื่อเนรมิตอ่าวมาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีหอ้งพกัสุดหรู 
กวา่ 2,560 หอ้ง คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโตะ๊เกมส์ต่างๆ 
500 โตะ๊ ตู ้สล็อต 1,500 ตู ้ หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรงละคร และศูนยก์ารประชุมมาไว้
ดว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบนอีกชั้นหน่ึง...หรือ 
ท่านอยากชมววิรอบๆ อ่าวมาริน่าท่านสามารถข้ึนมาชมววิท่ี  
สวนลอยฟ้า ช้ัน 57 SKY PARK   (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) 

17.00 น. น าคณะ ล่องเรือบั๊มโบ้ท ชมความงามของ เกาะสิงคโปร์  ยามค ่า ระหวา่งทางท่านจะสัมผสักบั บรรยากาศ
สบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
พกั เข้าพกั  ณ ORCHID  HOTEL SINGAPOR หรือ โรงแรมระดับเดียวกนั (ระดับ 4 ดาว) 

เวบ็ไซต์: http://www.orchidhotel.com.sg/ 

วนัทีส่อง ดิวตีฟ้รีโซน ยูนิเวอร์แซล ยูนิเวอร์แซล น า้พุดนตรี - WING OF TIME                                    (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
 น าคณะแวะร้านชอ้ปป้ิง ณ ร้านดิวตีฟ้รีของประเทศสิงคโปร์ ใหท้่านมีเวลาในการเลือกซ้ือของ เช่น น ้าหอม 

กระเป๋า เส้ือสัญญาลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้จนสมควรแกเวลาน าคณะเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า 
เพื่อเขา้สิงคโปร์ยนิูเวอร์แซล 

09.00 น. น าท่านท่องเท่ียวในสิงคโปร์ยนิูเวอร์แซล ในโซนต่างๆ มากมาย พร้อมทั้ง
ชมโชวท่ี์หลากหลาย เช่น เมืองไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้ง
หวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดยจ าลอง 
จากซีร่ียช่ื์อดงั แบทเทลิสตาร์ กาแลก็ติกา  ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะ
เป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่ง

หวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอยีปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูงและความน่ากลวัของ
เหล่าวญิญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าใหคุ้ณขนลุกซู!้ โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวลิด์ 
หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพ์  หากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์
จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ 
วอเตอร์เวลิด์ โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ต้ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่
ป่าทึบแห่งน้ี โซนนิวยอร์ก สัมผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไป
กบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! 

http://www.orchidhotel.com.sg/
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แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการตอ้นรับจาก
เหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายนืปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์   คร้ังแรกของโลก !! กบั ปราสาท 
ฟาร์ ฟาร์ อเวย์  พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น 
นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ี
รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นม และคอนเซ็ปตส์โตร์ 
บนเส้นทาง เฟสทฟีวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวลิด ์เซ็นโตซ่า เยีย่มชมโรงแรมหรูระดบั เยีย่มชมโรงแรมหรูระดบั 66  
ดาว ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR อิสระในการเท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์แซล  อิสระในการเท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์แซล พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่
ล่าสุด ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์  ( Transformers the Ride) สงครามศึกจกัรกลแบบ 3 มิติ เป็นเคร่ือง
เล่นชนิดเสมือนจริงท่ีจ  าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาใหผู้เ้ล่นเขา้เป็นส่วนหน่ึง
กบักองก าลงัเนสเขา้ร่วมกบัฝ่ายออโตบ้อทส์ท าหนา้ท่ีพิทกัษป์กป้องแหล่งพลงัชีวติออลสปาร์กจากเหล่า
ศตัรูดีเซ็ปติคอนส์และ ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกและ ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรก 

เท่ียง อสิระรับประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย (เพือ่ความสะดวกในการ ชม และเล่นสวนสนุก)  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (3) 
 หลงัอาหารค ่าน าคณะชม น า้พุดนตรี WING OF TIME การแสดงแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กบันกัแสดง

และสายน ้าท่ีมีการผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 
พกั เข้าพกั ณ ORCHID  HOTEL SINGAPOR หรือ โรงแรมระดับเดียวกนั (ระดับ 4 ดาว) 

เวบ็ไซต์: http://www.orchidhotel.com.sg/ 

วนัทีส่าม สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ถนนออร์ชาร์ด สนามบินสิงคโปร์ สนามบินภูเกต็                                (B/--/--)       
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์นั้นคือ เมอร์ไลอ้อน ใหท้่านได้

ถ่ายรูปในมุมต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ฉากหลงัมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท จนสมควรแกเวลาน า
คณะเดินทางสู่ ย่านถนนออชาร์ดโรด ยา่นการคา้และสินคา้แบนเนมของสิงคโปร์ 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ 
09.00 น. น าคณะเช็คอิน ณ สนามบินสิงคโปร์เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย  
เท่ียง อสิระรับประทานอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง ณ สนามบิน 
14.20 น. (เวลาสิงคโปร์เร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม)คณะเดินทางกลบัสู่ สนามบินภูเก็ต  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  

เทีย่วบินที ่FD377 
15.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวสัดิภาพฯพร้อมทั้งรอยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว  สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

http://www.orchidhotel.com.sg/
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อัตราค่าบริการ นี ้(คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน)    

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  

ไม่มีเตียงเสริม 
พักเดี่ยว 

9 – 11 ส.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
10 – 12 ส.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
25 – 27 ก.ย. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
26 – 28 ก.ย. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
9 – 11 ต.ค. 57 18,500 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
10 – 12 ต.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
23 – 25 ต.ค. 57 18,900 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
24 – 26 ต.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
7 – 9 พ.ย. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
5 – 7 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
7 – 9 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
10 – 12 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
12 – 14 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
25-27 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
26 – 28 ธ.ค. 57 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
ช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 18,900 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะรถบสั VIP  น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 4 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าตัว๋เขา้ยนิูเวอร์แซล 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่ามคัคุเทศกแ์ละสต๊าฟน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าคู่มือการเดินทางท่านละ 1 ชุด 
 ค่าน ้าด่ืม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อท่าน) 
 ค่าขนม ผา้เยน็ น ้าหวานแจกวนัละ 1 รอบ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณต้ีองการ) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 25 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


