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ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เที่ยวเต็มอ่ิม ช้อปป้ิงจุใจ 
ท่องโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโน

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  พิเศษ! ล่องเรือ BUMBOAT ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น ้ำ

สิงคโปร ์ พิเศษ! ลิ มรส ข้ำวมันไก่ไหหล้ำ !!! BOON TONG KEE 
วันแรก:         กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-ชมเมือง- เมอร์ไลอ้อน –น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง-คาสิโน         (__/__/D)  

08.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

11.45 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินเมียนม่าร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 8M335 ** Airbus A321 -

220 ที่นั่ง 

15.00 น.  เดินทางถึง  สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจน

หลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นน าท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ

ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่

กับ “เมอร์ไลอ้อน” สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง

อ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นน าท่านชม Old Parliament Houseซ่ึงใน 

 อดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดง

ตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statueรูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระ

จุลจอมเกล้า ร. 5 ของไทย ซ่ึงได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
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สิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นน าท่านชมน้ าพุแห่งความม่ังคั่ง 

Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าใน

ภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซ่ึงนับเป็น

โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง พิเศษ น าท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรู

ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง 

โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 

เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส 

สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. 

และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 

250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มา

รีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น

คาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ 

อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและ

ภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ 

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร จากนั น น าท่านล่องเรือชมแม่น้ าสิงค์โปร์ ยามค่ า 

ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ สุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือน และย่านท่องเที่ยว

ยามราตรีที่สวยงาม และสุดคึกคัก  จากนั นเข้าสู่ที่พัก   ณ Grand Chancellor / Grand 

Central หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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 ) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั น น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือ

จินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้

พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบ

และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่

แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย18ชนิด เป็น

เครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซ

ไฟ(ยังไม่เปิดให้บริการ)ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความ

สูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจาก ซีร่ีย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ

เป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละ

ฝ่าย  โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่า

วิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าให้คุณขนลุกโดยไม่รู้ตัว  โซนเดอะลอส์ต

เวิลด์หรือ ดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้าม 

ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตาย

ของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!   โซนมาดากัสการ์  (ยังไม่เปิดให้บริการ)สนุกแบบชิว ชิว 

ด้วย การล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ 

อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ตี้ ,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์ก

สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ง

การสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้าง

โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก   โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่า

เซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับ

วันที่สอง:      ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ                                                                           (B/__/D) 
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ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน 

นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป

กับร้านอาหาร  บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้าน

แบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ 

เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 66 ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD TTOOWWEERR –

–อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ    

เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ

เดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยก าแพงน้ า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อป

แดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซ่ึงจะน าความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่

คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!!!! (อิสระ

อาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุด

นัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร   จากนั น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยตาม

ห้างสรรพสินค้าชั้นน าที่  ถนนออร์ชาร์ด  อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และ

อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบริเวณถนนออร์ชาร์ดจะตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟต่างๆอย่างสวยงาม

เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่อง

เสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE  จากนั นเข้าสู่ที่พัก  ณ Grand Chancellor / Grand 

Central หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์น าท่าน

ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมี

ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน 

15.00 น.  ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ เมียนมาร์แอร์เวย์ (8M) เที่ยวบินที่ 8M 336 

17.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ 

**********************สิ นสุดรายการน้าเที่ยว********************* 

 

อัตรานี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M) 

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

  ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ 

  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ 

  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกันที่บริษัทได้ท าไว้ 

  ค่าสัมภาระส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 

 

 

วันที่สอง:     วัดพระเขี ยวแก้ว-ชางฮี-กรุงเทพฯ                                                         (B/__/__) 
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อัตรานี ไม่รวม 

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

ฯลฯ 

  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 10SGD ตลอดทริป ต่อท่าน) 

  ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของก านัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ 

 


