พิเศษ...ติมซําชือดังทีร้ าน
Yumcha ย่ านไชน่ าทาวน์
ข้ าวมันไก่ BOONGTONG KEE
ร้ านข้ าวมันไก่ ชือดังของสิ งคโปร์

มาริน่า เบย์ แซนด์ – เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้นส์ บายเดอะ เบย์
นํ าท่านขึนลิฟต์ชมสวนจากมุมสูง บนยอดของ Super Tree
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ล่องเรือแม่นําสิงคโปร์
วัดพระเขียวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดแขก
วันแรก
06.00 น.
08.00 น.
11.15 น.
เทียง

กรุ งเทพฯ-สิงคโปร์ -มาริน่า เบย์ แซนด์ -เมอร์ ไลอ้อน-ล่องเรือแม่นําสิงคโปร์
พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 3 เคาเตอร์ D สายการบินไทยแอร์ เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เหินฟ้ าสู่สิงคโปร์ โดย เทียวบินที TG403 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
สิงคโปร์ ซึงเป็ นเมืองทีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึงล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการ ชมถนนอลิซาเบธวอล์
คซึงเป็ นจุดชมวิวริ มแม่นาํ สิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อนสั ญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดย
รู ปปันครึ งสิงโตครึ งปลานีหันหน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นี ยภาพทีสายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรงละคร
เอสเพลนนาท ซึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรี ยน
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นําท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเทียวแห่ งใหม่ การ์ เด้ นส์ บายเดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) ชมการจัด
สวนทีใหญ่ ทีสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ ท่านจะได้ชืนชมกับต้น ไม้นานาพันธุ์ และเป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองแห่งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดิน
ลอยฟ้ าเชือมต่อกับ Super tree นําท่ านขึนลิฟต์ ชมสวนจากมุมสู งขึนอีก 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อน
หลัก ๆ ซึงแบ่งโดยอุณ หภูมิทีต้นไม้ตอ้ งการ ดังนี Flower Dome (ชีว ภาพแบบแห้งเย็น ) และ Cloud Forest
(ชีวภาพแบบชืนเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้า Flower Dome / Cloud Forest 20 สิงคโปร์
ดอลล่าร์ ประมาณ 500 บาท) และนําท่ านเยียมชม “มารีน่ า เบย์ แซนด์ " รี สอร์ ทหรู ใหญ่ทีสุ ดในสิ งคโปร์
ประกอบไปด้วยห้องพัก และห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง ยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตังอยู่ชนที
ั 57 ของ
โรงแรม (ไม่รวมค่าขึน 20 สิงคโปร์ ดอลล่าร์ ประมาณ 500 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ายเรื อตังอยู่บน
อาคารทัง 3 แซนด์ สกาย พาร์คนีถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทีสุดในโลก มีพืนทีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.
ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าทีมีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และ
ไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารทีหรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส คาสิ โน”
ทีตังอยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนทีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุก
รู ปแบบ ซึงนักท่องเทียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้
พนันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ ภายใน
ยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ งทังหลายสามารถเลือกซือสิ นค้ายีห้อดังๆ ได้มากมาย
อาทิ Louis Vinton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่าน ล่องเรือชมแม่นําสิงค์โปร์ ชมทัศนียภาพบรรยากาศยามคําคืนทีสวยงาม ชมบ้านเรื อน และย่าน
ท่องเทียวยามราตรี ทีคึกคัก จากนันนําท่านเข้าทีพัก พักที AMARA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันทีสอง ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่ โลกเหนื อจิ นตนาการดิ นแดนมหาสนุ กของ เกาะเซ็น โตซ่ า อาณาจักรความบันเทิ ง
ระดับโลก ท่านจะได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุขสนุกไม่รู้จบในทีเดียวทีๆ คุณ และครอบครัว
จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ทีโลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุ กกับยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ทีแรก
และทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็ นเครื องเล่นทีออกแบบใหม่
หรื อดัดแปลงเพือทีนีโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ทีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทัง
หวาดเสียวและสูงทีสุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจําลองจากซีรีย์ชือดัง แบทเทิลสตาร์
กาแล็กติกา ซึงผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน
บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย โซนอียปิ ต์โบราณ พบกับเครื องเล่นเขย่าขวัญทีมีความเร็ วสูง
และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกโดยไม่
รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิ คปาร์ คทีพาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์ หากใครล่วงลําเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี ยงตาย
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คํา
วันทีสาม
เช้า

เทียง

21.00 น.
22.20 น.

ของเหล่าสตันย์ได้ที วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนําจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็ก ซ์, มาร์ ตี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอย
ต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่ งนี โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลองนิ วยอร์ ก เมืองทีใหญ่และเจริ ญทีสุ ดในอเมริ กา
และตืนตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชียลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์!
คาเมร่ า! แอคชัน! สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับ
จากเหล่าเซเลบริ ตีทีจะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครังแรกของโลกกับปราสาท
ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทังชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื อง เชร็ ค ซึงคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากนี ยังมีมุมลด
ความหฤหรรษ์มาที กิ จ กรรมเบาๆ เอาใจนัก กิ น -ดื ม-ช้อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที รอเสิ ร์ ฟอาหารและ
เครื องดืมจากทัวทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทางเฟสทีฟวอล์ ค
ถนนสายทีโดดเด่นทีสุดของรี สอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยียมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER
(อิสระในการเทียวชม อยูด่ า้ นนอกของยูนิเวอร์แซล)
***อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการท่ องเทียว*** ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ข้ าวมันไก่ BOONGTONG KEE ร้ านข้ าวมันไก่ ชือดังของสิ งคโปร์
จากนันนําท่านเข้าทีพัก พักที AMARA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วัดเจ้าแม่กวนอิม–วัดแขก-พระเขียวแก้ว-ช้ อปปิ งถนนออร์ ชาร์ ด- กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่ านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ ท่านได้ สักการะองค์เจ้า
แม่กวนอิมพันมือ และเยียมชมวัดแขกซึงอยู่ใกล้ๆ กัน ซึงมีศิลปกรรมการตกแต่งทีสวยงาม นําท่ านสู่ ย่านไชน่ า
ทาวน์ เพือนมัสการ พระเขียวแก้ว ซึงสร้ างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ติมซําชือดังทีร้ าน Yumcha ย่านไชน่ าทาวน์
จากนันอิ สระให้ท่ านได้ช้อ ปปิ งตามอัธ ยาศัย ตามห้างสรรพสิ น ค้า ชันนํา ที ถนนออร์ ชาร์ ด อาทิ เช่ น ห้า ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืนๆ อีกมากมาย ซึงบริ เวณถนนออร์ ชาร์ ตจะตกแต่งประดับประดา
ด้วยโคมไฟต่างๆ อย่างสวยงาม หรื ออาจเลือกซือสินค้า อิเล็กทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรู ป กล้องวีดีโอ เครื องเสี ยง ที
ย่าน SIM LIM SQUARE สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG410 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ ***28-30, 29-31 ธ.ค. 2557***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดียวเพิม

27,999.- บาท
27,499.- บาท
26,999.- บาท
6,500.- บาท
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อัตราค่ าบริการ ***30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2557***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดียวเพิม

29,999.- บาท
29,499.- บาท
28,999.- บาท
6,500.- บาท

***เงือนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าทีส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ น
พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึนไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
4. กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัวเครืองบินภายในประเทศเพือประโยชน์ ของลูกค้า
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครื องบิน และภาษีนาํ มัน กรุ งเทพฯ–สิ งคโปร์ –กรุ งเทพฯ (ตัวกรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื องดืมทีระบุไว้ในรายการ / ค่าทีพัก 2 คืน / ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชม
สถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กบั เงือนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไม่รวม
ค่ าทิ ปไกด์ และคนขับรถ 15 SGD/คน/ทริ ป + ค่ าทิ ปหัว หน้าทัว ร์ ต ามความพึงพอใจ/ ค่ าทํา หนังสื อเดิ น ทางไทย และ
ค่าธรรมเนี ยมสําหรั บผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื องดืมทีไม่ได้ร ะบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ า
เดิ น ทางที นํา หนัก เกิ น 20 กก. /ค่ าใช้จ่ ายอืนๆ ที มิไ ด้ร ะบุ ไว้ในรายการ เช่ น ค่ า ซัก รี ด โทรศัพท์ ค่ า มินิ บาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิ ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อ าจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่าย
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เบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี บริ ษทั ฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ
ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
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