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วันแรก:     กรุงเทพฯ – มารีนา เบย์ แซนด์ - ล่องเรือ Bum Boat ชมเมืองสิงคโปร ์                     (__/L/D)  

 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย ์ประตู 

6 เคาน์เตอร ์L โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที ่3K512 

12.40 น. ถึง สนามบินซางฮ ีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

สิงคโปร์ ยู นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านสู่ภัตตาคาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!นําท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย ์แซนด์"  

รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 

2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า

ขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 

แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 

ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้

 ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองอันเลื่องช่ือ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตํารับของสิงคโปร์ 

 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน 

 พบกับใหม่กับเครื่องเล่นใหม่ ทรานฟอร์เมอร์ สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จํากัดรอบ 

 สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซ่ึงมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ล่องเรือชมแม่น้ําสิงคโปร์ 

 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลอ้อนหรือสิงโตเงือก 

 สัมผัสน้ําพุแห่งความม่ังคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ 

 สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน ์
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ใหญ ่250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยัง

มี “มารีน่า เบย์ แซนด์สคาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม 

จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้

อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและ

ภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้งทั้งหลาย สามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ 

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

คีย์ Charke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ําคืนยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นําท่านล่องเรือ

Bumboat  ชมทัศนียภาพยามค่ําคืนของแม่น้ําสิงคโปร์และวิถีชีวิถความเป็นอยู่ตลอดสองฝ่ัง 

แม่น้ําใจกลางสิงคโปร์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นําคณะเข้าสู่ที่พัก  ณ โรงแรม Royal@Queen 

HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สอง สนุกสนานเต 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านเดินทางเข้าสู่ Universal 

Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจ

ชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพ้ืนที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความ

เขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลาย

รูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower 1) พบ

กับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar 

Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  2) Far Far Away Castel ปราสาท

แห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญ

ภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar  4) Revenge of The 

Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมม่ี  5) Water World ชมการแสดง

วันที่สอง:      สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ                                                       (B/__/D) 
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กิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจ

ไม่รู้ลมื  6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี 

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวม

แห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง (อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่าง

เต็มที)่  อาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และ

ในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนาน

จบลงเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ  

ช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารข้าวมันไก่ สิงคโปร์รสชาติต้นต ารับ น าคณะเข้าสู่ที่

พัก  ณ โรงแรม Royal@Queen HOTEL หรือเทียบเท่า ว 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ Suntec City ชม

กลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างข้ึนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สัมผัสน้ําพุแห่งความม่ังคั่ง น้ําพุที่สูงที่สุดในโลก 

fountain of wealth ล้อมไปด้วยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ ชม เมอร์ไล

ออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการ

ก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึก

ระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นําท่านสู่ย่าน 

ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศสายนี้มี

เครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผ้าไหมส่าหรีเป็นจํานวนมาก เริ่มตั้งแต่เท็กก้า

เซ็นเตอร ์(Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ ไปจนถึง

ร้านค้าขนาดเล็ก นําท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศ

สิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้ท่านได้

เลือกซ้ือขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่สาม:       ชมเมืองสิงคโปร์ – อิสระช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด 
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บ่าย น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนําและสินค้า

หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์,โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์

ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์

เนมช้ันนําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจทสตราร์แอร์เวย ์

เที่ยวบินที ่3K513 

20.35 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ 

 

***********************สิ้นสุดรายการน าเที่ยว*********************** 

 

อัตราค่าบริการ 

  กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน 

  ราคาโปรดโทรสอบถาม ที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง 

 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 15 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) 
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www.ทวัร์เกาะลงักาวี .com , www.ทวัร์เก็นต้ิง .com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์ .com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์ .com 

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ ) 

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง                                                                                    

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  

 ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็น

ต้น                                          

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                                                                 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง                                                                 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 


