กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
07.00 น .
09.05 น.
12.35 น.

เที่ยง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ สิงคโปร์ มาริน่าเบย์ แซน ล่ องเรือปั๊ มโบ้ ท
(--/L/D)
คณะเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อโหลดสัมภาระขึ ้นเครื่ อง โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ให้ การ
ต้ อนรับคณะ
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ เที่ยวบินที่ TR2103
(เวลาสิงคโปร์ เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม) จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์
นาท่านเที่ยวชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ให้ ทา่ นได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิม พันมือ และใกล้ กนั ก็เป็ น วัด
แขก ซึง่ มีศลิ ปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้ านใน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่าเบย์ แซนด์ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ พฒ
ั นาร่วมกับ
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17.00 น.
ค่า
พัก
วันที่สอง
06.00 น.

09.00 น.

ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชัน่ เพื่อเนรมิตอ่าวมารินา่ ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มี
ห้ องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้ อง คาสิโนที่ใหญ่เป็ นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ ราว 15,000 คน
มีโต๊ ะเกมส์ตา่ งๆ 500 โต๊ ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้ ห้ างสรรพสินค้ าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลก โรงละคร และ
ศูนย์การประชุมมาไว้ ด้วยกันภายใต้ อาคารที่มีลกั ษณะคล้ ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรื อขนาดใหญ่วาง
ซ้ อนด้ านบนอีกชันหนึ
้ ง่ ...หรื อ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมารินา่ ท่านสามารถขึ ้นมาชมวิวที่
สวนลอยฟ้า ชัน้ 57 SKY PARK (SKY PARK …ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 20 SGD)
นาคณะ ล่ องเรือบั๊มโบ้ ท ชมความงามของ เกาะสิงคโปร์ ยามค่า ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับ
บรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้ อมชมบ้ านเรื อนและย่านท่องเที่ยวยามราตรี ที่สวยงามและสุดคึกคัก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้ าพัก ณ PARKROYAL HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว)
ดิวตีฟ้ รี โซน ยูนิเวอร์ แซล นา้ พุดนตรี
(B/--/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (3)
นาคณะแวะร้ านช้ อปปิ ง้ ณ ร้ านดิวตีฟ้ รีของประเทศสิงคโปร์ ให้ ทา่ นมีเวลาในการเลือกซื ้อของ เช่น
น ้าหอม กระเป๋ า เสื ้อสัญญาลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็ นต้ นจนสมควรแกเวลานาคณะเดินทางสู่
เกาะเซ็นโตซ่ า เพื่อเข้ าสิงคโปร์ ยนู ิเวอร์ แซล
นาท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ยนู ิเวอร์ แซล ในโซนต่างๆ มากมาย พร้ อมทังชมโชว์
้
ที่หลากหลาย เช่น
เมืองไซไฟ ที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ ทังหวาดเสี
้
ยวและสูงที่สดุ ในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจาลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึง่ ผู้เล่นสามารถเลือกได้ วา่ จะเป็ นฝ่ าย
มนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย
โซน
อียปิ ต์ โบราณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่
จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้ คณ
ุ ขนลุกซู้! โดยไม่ร้ ูตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อ
ดินแดนจุลสิคปาร์ คที่พาย้ อนอดีตกลับไปสูย่ คุ ดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล ้าเข้ าเขตหวงห้ าม ไดโนเสาร์
จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านันยั
้ งไม่พอ คุณยังได้ พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่า
สตันท์ได้ ที่ วอเตอร์ เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ ตี ้, เมลแมน และ กลอเลีย
ทีคอยต้ อนรับคุณ เข้ าสูป่ ่ าทึบแห่งนี ้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริญ
ที่สดุ ในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้ างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการ
แสดงโชว์ชดุ พิเศษ ไลท์ ! คาเมร่ า! แอคชั่น! สร้ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรง
ละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้ อนรับจากเหล่าเซเลบริตี ้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้ องถนนแห่งนี ้
2

ที่ตงั ้ บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เที่ยง
ค่า

พัก
วันที่สาม
06.00 น.
07.00 น.

เที่ยง
14.00 น.
15.30 น.
17.30 น.
18.55 น.

โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทังชม
้ ภาพยนตร์
3มิติ เรื่ อง เชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได้ สมั ผัสมาก่อน นอกจากที่นี ้เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีมมุ ลดความ
หฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้ อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและ
เครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้ านช้ อปปิ ง้ ร้ านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทาง เฟส
ทีฟวอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุ ของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
CROCKFORD TOWER อิสระในการเทีย่ วชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์ แซล พบกับเครื่ องเล่นใหม่
ล่าสุด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ ( Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ
เป็ นเครื่ องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ฟอร์ เมอร์ สมาให้ ผ้ เู ล่นเข้ า
เป็ นส่วนหนึง่ กับกองกาลังเนสเข้ าร่วมกับฝ่ ายออโต้ บอทส์ทาหน้ าที่พิทกั ษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิต
ออลสปาร์ กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์ และ ให้ คณ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรก
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการ ชม และเล่ นสวนสนุก)
 บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (4)
หลังอาหารค่านาคณะชม นา้ พุดนตรี การแสดงที่อยูค่ ู่ เกาะเซ็นโตซ่ า มาอย่างช้ านาน และยังได้ รับ
ความนิยมจนถึงปั จจุบนั ท่านจะได้ ชมแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กับนักแสดงและสายน ้าที่มีการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัว
เข้ าพัก ณ PARKROYAL HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว)
สิงคโปร์ เมอร์ ไลออน ถนนออร์ ชาร์ ด สนามบินสิงคโปร์ สนามบินสุวรรณภูมิ
(B/--/--)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (5)
นาคณะเดินทางสู่ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ นนคื
ั ้ อ เมอร์ ไลอ้ อน ให้ ทา่ น
ได้ ถ่ายรูปในมุมต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย ฉากหลังมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท จนสมควร
แกเวลานาคณะเดินทางสู่ ย่ านถนนออชาร์ ดโรด ย่านการค้ าและสินค้ าแบนเนมของสิงคโปร์
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง ณ ย่ านออร์ ชาร์ ด
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์
นาคณะเช็คอิน ณ สนามบินสิงคโปร์ เคาร์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย
คณะเดินทางกลับสู่ สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไกเกอร์ แอร์ เที่ยวบินที่ TR2112
คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ
เที่ยว มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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ค่ าบริการ วันที่เดินทาง 27-29 มิ.ย./11-13 ก.ค./8-10 ส.ค./10-12 ส.ค.
ผู้เดินทาง
ราคา
ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
พัก 4 ดาว
ผู้ใหญ่
11,500.(พักห้ องละ 2 ท่ าน)
เด็กอายุ 3-11 ขวบไม่ เสริมตียง
10,500.-

ราคาพักระดับ 4 ดาว
(รวมตั๋ว)
21,900 บาท
(อาหาร 5 มือ้ )
20,900 บาท
(อาหาร 5 มือ้ )

หมายเหตุ: ราคาดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั วันทีเ่ ดินทาง และจานวนผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ายานพาหนะรถบัส VIP นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารเช้า 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าตัว๋ เข้ายูนิเวอร์แซล
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าคูม่ อื การเดินทางท่านละ 1 ชุด
 ค่าน้าดื่ม (น้าเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 ค่าขนม ผ้าเย็น น้าหวานแจกวันละ 1 รอบ

 ค่าตั ๋วเครื่องบิน (กรณี ต้องการ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่

เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่าบัตรเครื่ องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ ที่เรี ยกใช้บริ การพิเศษ
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนินการ
สารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 25 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
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