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SINGAPORE HILIGHT 

SAVE SAVE !! 

ชมเมอืงสงิคโปร ์– ยนูเิวอรแ์ซล  
The Luge & Skyride – Madam Tussard 4 วนั 3คนื  

โดยสายการบนิ JET STAR (3K) 

 

 

 

 

 

HILIGHT SAVE SAVE 

4DAYS 25,999.- 
 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ Madame Tussauds บนเกาะเซ็นโตซา่ 
 เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้แหง่ใหมท่ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก S.E.A Aquarium 



 

 

 

 

 
 

 

 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
 สนกุกบั The Luge & Skyride คนละ 1 รอบ 
 ลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสยีา่นใจกลางเมอืงสงิคโปร ์
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์   
 ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND  
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสงิคโปร ์
 พเิศษ ! ลิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 
 พเิศษ ! ลิม้รส บกักุด้เต ๋รา้น Song Fa  
 **พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว 

                 

วนัแรก กรงุเทพฯ - Singapore Flyer - CITY TOUR –  Marina bay sand   
                 ลอ่งเรอื BUMBOAT    (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรE์ ประต3ู สายการบนิเจ็ทสตาร ์

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

09.15 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K512  

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้น า

ทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจดัผงัเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและ

สะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทึง่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ Roland ชมิ Chili Crab ปทูะเลผดัพรกิตน้ต ารบั 

จากนัน้นําท่านขึน้ชงิชา้ “Singapore Flyer” สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ (รวมคา่บตัร) ถอืวา่

เป็นชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 165 เมตร ซึง่สงู

กวา่ลอนดอนอายถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว เมือ่มองววิจากดา้นบนคณุ

จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสงิคโปร์ และบริเวณศูนย์กลาง

การคา้ย่านมารีน่า ซึง่สามารถมองไปรอบๆไดท่ั้วทศิ 360 องศา 

สงิคโปรฟ์ลายเออร ์ถกูออกแบบเป็นแคปซลูรปูทรงกระบอกมกีระจก

ชว่ยปกป้องรังส ีUV ได ้ดังนั้นผูเ้ยีย่มชมสามารถมองเห็นววิของ

เมอืงสงิคโ์ปรไ์ดไ้กลสดุลกูหลูกูตาแลว้ยังมองเห็นววิทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้กีดว้ย แตล่ะแคปซลูจะมี

แอรป์รับอากาศทําใหรู้ส้กึเย็นสบายพอเหมาะกับพืน้ที ่28 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมมีา้น่ัง

เล็กๆ ไวส้ําหรับคนที่มีความกลา้นอ้ยใหไ้ดเ้พลิดเพลินไปกับการชมวิวพรอ้มกับความ

สะดวกสบายดว้ยไมต่อ้งกังวลและการหมนุแตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณครึง่ชัว่โมง แตล่ะแคปซลู

จคุนได ้28 คน นอกจากนีย้ังมเีสยีงบรรยายมมุมองทัศนยีภาพตา่งๆ ทีค่ณุมองเห็นไดร้อบทศิ  

น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม

ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น้ําสงิคโปร์ ท่านสามารถ ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ล

ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่

สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทัีศนียภาพที่

สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท 

ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทุเรยีน

ผา่นชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา



 

 

 

 

 
 

 

ของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทัีศนียภาพที่

สายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม

คลา้ยหนามทุเรยีน จากนัน้นําท่านชม “Old Parliament House” ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา

ของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ, ดนตร,ี การเตน้รํา, การแสดงตลก และเก็บภาพ

ความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้

ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก  

น าทา่นผา่นชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth 

แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มา

จากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค 

สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชย์

ขนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ

ลานน้ําพ ุและไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี 

 

พเิศษ น าทา่นเยีย่มชม “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ 

มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์

คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท ์23 SGD)  

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืวา่เป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ี

ความสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 

650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” 

ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม

การพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี

โตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บา

คาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคารมากมาย 

สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

น าทา่นชมแสงสยีา่น Clarke Quay ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้สงิคโปร ์มปีระวัตยิาวนาน

มาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี ้

“คลารก์คยี”์ ก็ยังเต็มไปดว้ยสสีันของความหลากหลายทัง้ผูค้น

ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสนิคา้ถูกปรับเป็นรา้นอาหาร

หรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทงิที่ตอ้นรับนักท่องเที่ยวทั้ง

กลางวันและกลางคนื พรอ้มลอ่งเรอื BUMBOAT ชมแสงสี

ยา่นใจกลางเมอืงสงิคโปร ์30 นาท ี(รวมคา่เรอืแลว้) 



 

 

 

 

 
 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดกูหมตูม้ยา

จนีแสนอรอ่ย อาหารทอ้งถ ิน่ รา้นนีเ้ร ิม่ตน้ต านานความอรอ่ยในปี 1696 กอ่ต ัง้โดย Mr. 

Yeo Eng Song จนถงึทกุวนันี ้ก็ 40 กวา่ปี 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Copthorne King's Hotel / PARC SOVEREIGN / Hotel Royal หรอื    

เทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

 

วนัทีส่อง SEA.AQUARIUM+UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้)    (B/-/D) 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําท่านพบกับ Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สดุใน

โลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าในชือ่ S.E.A. 

Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ํ้า สามารถ

บรรรจุน้ําเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 สาย

พันธุ ์รวบรวมสัตวน้ํ์ากวา่ 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลอง

ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆท่ัวโลก อาท ิทะเลจนีใต ้ทีโ่ดดเด่นดา้นความหลากหลาย

ชวีภาพ ตืน่ตากับปลาไหลมอเรยข์นาดยักษ์ทีอ่าศัยอยู่ในแหลง่ทีอ่ยู่อาศัยอันลกึลับนี้ บรเิวณ

ชอ่งแคบมะละกาและทะเลอันดามัน ทีร่วมปะการังสสีันตา่งๆ รวททัง้ปลาดาว มา้น้ํา ปลาแมน

ดารนิ เป็นตน้ (รวมคา่บตัร) 

จากน ัน้น าทา่นสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่  

              อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

 

 

 

 
 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)***  
ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดียวที่ๆ คุณและ

ครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูิ

เวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ

โดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 

โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคูทั่ง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 

42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะ

เป็นฝ่ายมนุษย ์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแต่

ละฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มคีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่า

วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลุกซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  



 

 

 

 

 
 

 

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใคร

ลว่งล้ําเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับการ

แสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจาก

ภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับ

คุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมอืงจําลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดใน

อเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการ

แสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย์

พรอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ 

นอกจากนีย้ังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์

คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากท่ัวทกุมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและ

คอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ 

ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Copthorne King's Hotel / PARC SOVEREIGN / Hotel Royal หรอื    

เทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

 

วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ - GARDEN BY THE BAY (รวมคา่เขา้FLOWER     
                 DOMES) - The Luge+Skyride (รวมคา่บตัรแลว้) – Madam Tussauds       

                ชมโชว ์Wing of time    (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood 

Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละ

นักท่องเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้

แมก่วนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จน่ันเอง 

วัดนี้สรา้งขึน้กอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพ

มาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพือ่สักการะเจา้แม่กวนอมิ และใช ้

เป็นศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชมุ เรือ่งราวต่าง ๆ จนกระท่ังเกดิสงครามโลก บรเิวณ

แห่งนี้ถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิแหง่นี้กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็น

เรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์

น าทา่นชม แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   



 

 

 

 

 
 

 

ใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์

ชื่นชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิาร

โดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยังม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ 

ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิี่ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower 

Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud 

Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น)  

(รวมคา่เขา้ FLOWER DOMES เรยีบรอ้ยแลว้) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ช่ือดงั ระดบั 5 ดาว 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะเซ็นโตซ่า น าท่านเลน่เครือ่งเลน่แสนสนุก เป็นอกีหนึ่ง

เครือ่งเล่นทีไ่ม่ควรพลาดบนเกาะเซนโตซา่ Luge and Skyride (รวมคา่บตัร) Luge 

(ลจูจ)์ เป็นเครือ่งเลน่ยอดอติเลยก็วา่ได ้มคีันบังคับใหเ้คลือ่นทีเ่ร็วหรอืชา้ไดต้ามตอ้งการ เลน่

ไดท้กุเพศทกุวยั ความยากงา่ยขึน้อยูก่ับเสน้ทางทีเ่ลือ่นไป ม ี2 ระดับคอื ระดับงา่ย จะเป็นการ

เลือ่นไปในเสน้ทางงา่ยๆ พรอ้มกับชมทวิทัศน์ 2 ขา้งทางไปดว้ย สว่นอกีระดับคอื ระดับทีย่าก

ขึน้ไปอกี ดว้ยเสน้ทีล่ดเลีย้ว คดเคีย้ว ทีเ่พิม่ความสนุกสนานน่าตืน่เตน้ขึน้ไปอกี สว่นขากลับก็

น่ังกระเชา้สงูๆ กลับมา เรยีกวา่เป็นการออกแบบทีล่งตัว 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตากับดาราระดับโลกบนพรมแดงไดท้ีพ่พิธิภัณฑ ์Madame Tussauds บน

เกาะเซ็นโตซ่า! ถ่ายรูปกับหุ่นขีผ้ ึง้ของบุคคลที่มชี ือ่เสยีงระดับโลกที่ Madame Tussauds 

Singapore ซึง่ไมเ่หมอืนทีใ่ด! เพราะแบง่พืน้ทีเ่ป็น 10 

โซน ใหไ้ดถ้่ายภาพคู่สดุประทับใจ  และยังมกีจิกรรม

ใหมอ่ยา่งการน่ังเรอื “Spirit of Singapore” เตรยีมตัว

ใหพ้รอ้ม ถ่ายรูปสดุประทับใจกับดาราฮอลลวีูดระดับ

แนวหนา้ ลงสนามกับนักกีฬาระดับโลก โดดขึน้เวที

ประลองไมคก์ับนักรอ้งระดับตํานาน ก่อนจะไปจับมอื

กับคนดังของสงิคโปร ์ 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Arch Restaurant บฟุเฟตน์านาชาต ิ



 

 

 

 

 
 

 

18.40 น. ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนําท่านพบกับโชว ์“Wings of 

Time” โชวส์ดุอลังการใหมล่า่สดุจาก Resort World Sentosa 

ที่จะนําคุณเขา้สู่ เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของ “นก 

Shahbaz” และนักเดนิทาง ทีส่ํารวจสถานทีม่หัศจรรยท่ั์วโลก 

ดําเนนิเรื่องดว้ย น้ําพุ ม่านน้ํา ดนตร ีและแสงเลเซอร ์ทีจ่ะทํา

ใหท้า่นประทับใจไปตราบนานเทา่นาน 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Copthorne King's Hotel / PARC SOVEREIGN / Hotel Royal หรอื    

เทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ         
                  (B/-/-) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic 

Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนา

แหง่นีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายใน

การกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้ง

โถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั ้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชั ้น 4 เป็นที่

ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้ันก็

เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
 

 
 
 
 

จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูนํามาวางขาย

ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ 

ตอ้งมาผา่นที ่ ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดี

มากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทิ

เชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

*** รถจะสง่และรบั คณะทีบ่รเิวณถนนออรช์ารด์เทา่น ัน้ *** 
***(อสิระอาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 
โปรแกรมแนะน า 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Little India เป็นยา่นเกา่แกข่องคนอนิเดยีในสงิคโปรต์ามชือ่ ทกุวันนีย้งัคงมรีอ่งรอยของการคา้

เครือ่งเทศ เครือ่งหอม เครือ่งทอง เและผา้ไหมสาหรี ่ ตกทอดมาใหเ้ห็นอยา่งคกึคกัตามสองฝากถนน 

Serangoon Road อนัเป็นถนนเสน้หลัก หรอืแมแ้ตถ่นนดา้นในอยา่ง Campbell Lane, Dunlop Street 

และ Hindon Road ก็คกึคกัไมแ่พก้นั ทา่นสามารถมาหาซือ้น้ํามนันวดแบบอยรุเวท เครือ่งทอง ธปูหอม 

และอืน่ๆ ไดท้ี่น่ี ่  ชมสสีนัและความสวยงามของ วัด Sri Veeramakaliamman ทีเ่ป็นวดัฮนิดสํูาหรับ

สกัการะเจา้แมก่าลโีดยเฉพาะ ไฮไลทข์องลติเติล้อนิเดยีทีใ่ครมาแลว้เป็นตอ้งแวะ คอื หา้งมสุตาฟา 

ทา่นสามารถมาชอ็ปป้ิงทีห่า้งมสุตาฟาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สิง่ทีแ่นะนําใหซ้ือ้คอื “น้ําหอม” เพราะราคา

ถกูมาก 
 

........... น. เจอกนัทีจ่ดุนดัพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

19.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเจ็ทสตาร ์แอรเ์วย ์ 

เทีย่วบนิที ่3K513  

20.40 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*************************** 

 “มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ พกัเดีย่ว 

 3K512      
0915-1250     
/////// 
3K513 

1910-2040 

13-16 APR 2015 25,999.- 7,900.- 

 

***ทางบริษทัมีตัว๋ Express Universal Studio(ไม่ตอ้งเขา้คิวเคร่ืองเล่น) 

จ  าหน่าย 1,200-1,500 บาทตอ่ทา่น*** ข้ึนอยูก่บัช่วงการเดินทาง 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    มีเตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ่  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)   ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                  ราคา 4,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบนิ JETSTAR AIRWAY 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์  

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วนั // คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   



 

 

 

 

 
 

 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดั
จําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุก
กรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 

 


