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สิงคโปร์ การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ USS3วัน 

 
มองสิงคโปร์มุมใหม่ เข้าสวนการ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ชมโดมดอกไม้เมืองหนาว และโดมป่าฝน 
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนและสิงคโปร์ฟลายเออร์ต่ืนตากบัมารินาเบย์แซนด์ สถานคาสิโนระดบัโลก 

ตะลยุโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอพเิศษ เมนเูล่ืองช่ือ ปูผัดพริก และข้าวมันไก่บุนตงกี 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์-มารินาเบย์แซนด์- การ์เดน บาย เดอะเบย์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประตู 5 โซน Kเคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.40 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlinesเท่ียวบินท่ี SQ 973 
13.05น. ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว น าท่านเข้าสู่ตวัเมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านชมย่าน
การค้าต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึคู่กบัเมอร์ไลออนรูปปัน้สิงโตทะเลริมอ่าวมารินาเบย์ สญัลกัษณ์ของสิงคโปร์ 
และโรงละครริมน า้เอสพลานาดซึง่มีลกัษณะคล้ายทุเรียนขนาดยกัษ์ โดยมีฉากหลงัเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้า
สวรรค์ขนาดยกัษ์ท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูเท่าตกึ 42 ชัน้ หรือ 165 เมตรแล้วชมทิวทศัน์ริมแม่น า้สิงคโปร์ ท่ีบริเวณ
แรฟเฟิลส์แลนดิง้ไซต์พร้อมถ่ายภาพคู่กบัรูปปัน้หินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิของเซอร์โทมสั สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้สร้าง
ประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมง ชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปป้ันช้างทองส าริด ของขวัญ
พระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลท่ี 5 แห่งสยาม ท่ีพระราชทานไว้ในวโรกาสท่ีได้เสด็จประพาสสิงคโปร์ครัง้
แรก แล้วน าท่านเดินทางสู่ซันเทคซิตีก้ลุม่อาคารท่ีสร้างขึน้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยลกัษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมีFountain of 
Wealthน า้พุแห่งความมั่งคั่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือตัง้อยู่ตรงกลางหมู่อาคาร น าชมและ
ถ่ายภาพกบัมารินาเบย์ แซนด์ คาสิโนรีสอร์ทสดุหรู ใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ
ของสิงคโปร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลงั และสวนลอยฟ้า ซึง่มีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ดโดยมีนยัด้านฮวงจุ้ยในการพา
สิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี(ไม่รวมบัตรสวนลอยฟ้าS$23)แล้วน าชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมาริ
นา การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ สมัผัสประสบการณ์น่าประทบัใจในพืน้ท่ีสีเขียวท่ีผสานเทคโนโลยีล า้สมยักบัการจดั
แสดงพรรณไม้ได้อย่างงดงามท่ีสวนเบย์เซาธ์ ตื่นตากบัซูเปอร์ทรีส์ หรือโครงสร้างแบบต้นไม้ขนาดเทียบเท่าตกึสงู 9-
16 ชัน้ ท่ีออกแบบให้เป็นสวนแนวตัง้ โดดเด่นด้วยแสงสีพิเศษ เข้าชมโดมดอกไม้เมืองหนาว (Flower Dome)ท่ี
ภายในติดแอร์เย็นฉ ่า แสดงดอกไม้สีสนัสดใสจากเมืองหนาวประชนัความงดงามให้ถ่ายภาพ และโดมป่าฝน (Cloud 
Forest)ซึ่งแสดงพันธุ์ไม้เขียวชอุ่มในบรรยากาศภายใต้ม่านเมฆ และละอองน า้ใสเย็นจากน า้ตก (รวมบัตรFlower 
Dome และ Cloud ForestS$28หรือประมาณ 730บาท ไม่ต้องเพิ่มเงนิ) 

 22,900.- 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูปูผัดพริก อาหารขึน้ช่ือของสิงคโปร์ 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัFurama City Centre / Riverview Hotel Singapore / Hotel Royal หรือเทยีบเท่า(พัก 2 คืน) 

วันที่สอง สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกบน
เกาะเซน็โตซา่ อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก สมัผสัประสบการณ์
หลากหลายจากภาพยนตร์กบัยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สวนสนกุระดบั
โลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับ
เคร่ืองเลน่24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถงึ 18 ชนิดท่ีเป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ อาทิโซน
ฮอลลีวดู พบกบัโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวับนท้องถนน โซน
นิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก และตื่นตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชียลเอฟเฟก 
ในไลท์! คาเมรา! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเฟน สปีลเบิร์ก เมืองไซไฟพบกบัแบทเทลิสตาร์ กาแลกติกาท่ีสดุของรถไฟ
เหาะรางคู่ ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร ผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์
หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสมัผสักบัประสบการณ์พิทกัษ์โลก โดย
การต่อสู้กบัเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเคร่ืองเล่นสามมิติใหม่ล่าสดุ ทรานสฟอร์มเมอร์ เดอะไรด์โซนอียิปต์โบราณ พบ
กบัรีเวนจ์ออฟเดอะมัมม่ี รถไฟเหาะเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสงูโดยมีความน่ากลวัของเหล่ามมัมี่ท่ีคืบคลานในความ
มืดจากนัน้สนุกสนานเพลิดเพลินกบัโซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจูราสสิกปาร์ก ท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสู่ยุคดกึด า
บรรพ์พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตนัท์ท่ีวอเตอร์เวิลด์โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว กบั 4 
นกัแสดงน าจากการ์ตนูมาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์มาร์ตีเ้มลแมน และกลอเรีย ท่ีคอยต้อนรับเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี ้โซน
ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลกกบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ือง เชร็ค นอกจากนี ้
ยงัมีกิจกรรมเบาๆ เอาใจนกักิน-ดื่ม-ช็อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทุกมมุโลก รวมถึง
ร้านช็อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์กถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ 
เซน็โตซา่ เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์(ส าหรับผู้ ท่ีอายเุกิน 21 ปีเท่านัน้ โดยต้อง
แสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสือ้มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลมุเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือ
เลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ท่ีแสดงประวัติการเดินเรือ และ S.E.A. Aquarium ซึ่งรวบรวมสัตว์น า้
มากกว่า 100,000 ตัว จากมากกว่า 800 สายพันธุ์  (ไม่รวมค่าเข้าชม MEMA และ S.E.A. Aquarium) (อาหาร
กลางวัน อสิระตามอัธยาศัย) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกีร้านดงัในสิงคโปร์ 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัFurama City Centre / Riverview Hotel Singapore / Hotel Royal หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอมิ - วัดศรีกฤษณะ - วัดพระทนัตธาตุ - ชอ็ปป้ิงออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ย่านวอเตอร์ลูเพ่ือสกัการะพระโพธิสัตว์กวนอิม อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเคารพของชาวสิงคโปร์ 
ภายในวดัยงัมีรูปปัน้ของพระโพธิธรรม และหมอเทวดาฮวัโต ๋ชมความงดงามแปลกตาของวัดศรีกฤษณะ ซึง่อยู่ใกล้กนั 
แสดงถึงความกลมกลืนทางวฒันธรรมในสิงคโปร์ จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ เพ่ือนมสัการพระทันตธาตุ
แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(บางท่านเรียกวา่พระเขีย้วแก้ว แตแ่ท้จริงแล้ว เป็นฟัน มิใช่เขีย้ว) บนชัน้ 4 ของวดัซึง่
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงค์ถงัให้เวลาท่านได้เลือกซือ้หาสินค้า ของท่ีระลกึตา่งๆ ตามอธัยาศยัในย่านไช
น่าทาวน์ แล้วน าท่านไปช็อปปิง้ย่านถนนออร์ชาร์ดท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จากทั่วโลกท่ี
สลบักนัมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านบัสบิๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset 
(อาหารกลางวันอสิระตามอัธยาศัย)ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติชางกี 

18.35 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินSingapore Airlinesเท่ียวบินท่ี SQ978 
20.00น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 
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********************************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

ม.ค. 29-31 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- +6,000.- 

ก.พ. 7-9, 20-22 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- +6,000.- 

มี.ค. 11-13, 25-27 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- +6,000.- 

เม.ย. 13-15, 14-16, 30- 2 พ.ค. 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- +6,000.- 

พ.ค. 5-7, 20-22 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- +6,000.- 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจรและคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถงึคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่านตอ่ห้องเดก็พกัรวม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ีรถรับสง่ อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการท่องเท่ียว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์มินิบาร์อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากท่ีระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ 
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม (7%) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (3%) 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการ
สละสิทธิเรียกร้องเงินคา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมราคา หรืออตัราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีท่ีมีผู้จองทวัร์ไมถ่งึ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าท่ีนัง่ละ 10,000 บาท โดยส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 

ทัง้นี ้กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อท่ีนัง่, 
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อยกวา่นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แตท่ัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 
รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น เท่ียวบินเหมาล า ซึง่บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 


