
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
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ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน เดินทางต้ังแต่ 4 คน
ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

เมอร์ไลอ้อน หรอืสิงโตเงือกสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
โรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรยีนขนาดยักษ์
MARINA BAY SAND ศูนย์การค้าท่ีทันสมัยและใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์
มารนีา่ เบย์ แซนด์ส คาสิโน เป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรปูแบบ
GARDEN BY THE BAY การจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ ยวแก้ว 
ถนนออชาร์ด แหล่งช้อปป้ิงท่ีสำคัญของสิงคโปร์

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง / พักโรงแรม 4*
Elizabeth Orchard or Peninsula Excelsior or York

(weekday package add USD$30 per pax)

ราคา/คน
ยังไม่รวมคราต๋ัวเครือ่งบิน

เดินทาง 4 - 5 คน 16,200.-

เดินทาง 6 - 7 คน 14,200.-

เดินทาง 8 - 9 คน 13,200.-

เดินทาง 10 - 13 คน 12,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

หมายเหตุ : 

ราคานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับช่วงวันเดินทางว่าทางสิงคโปร์ มี Surcharge หรอืเปล่า
การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวต่ำกว่า 15 คนไกด์ท่ีให้บรกิารจะเป็นภาษาอังกฤษ และขับรถด้วย
หากลูกค้าต้องการบรกิาเพิ่ม
- นัง่กระเช้าเข้ายูนเิวอร์แซล เพิ่ม SGD 25/คน
- ชม Song of the Sea เพิ่ม SGD 10 /คน
- นัง่ Singapore Flyer เพิ่ม SGD 35 /คน

ประมาณการราคาต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ - สงิคโปร์ ราคา/คน

1.สายการบิน แอร์เอเซีย ประมาณ ข้ึนไป 6,500.-

2.สายการบิน JET STAR AIRLINE ประมาณ ข้ึนไป 4,500.-

หมายเหตุ :
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจอง และวันเดินทาง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สงิคโปร์ – City Tours - เมอร์ไลอ้อน – Marina Bay Sand – Garden By The Bay



การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ...
สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
เราคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

00:00  ออกเดินทางโดยสายการบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ

00:00  เดินทางถึงสนามบินชางฮี เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
หลังจากผ่านข้ันตอนของพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ช 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย     
ชม เมอร์ไลออนหรอืสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด
ท่ีมีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรยีนขนาดยักษ์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีจัดงานขนาดใหญ่ ๆ มากมาย
และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ถึงความเจรญิทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ 

MARINA BAY SAND ศูนย์การค้าแหง่ใหม่ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัยและใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารนีา่ เบย์
แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky
Park ต้ังอยู่ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคล้ายเรอืต้ังอยู่บนอาคารท้ัง 3 แซนด์สกาย
พาร์คนี้ ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้ นท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตารางเมตร

และยังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน ท่ีต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรหูราฝั่ง ตรงข้ามกับตัวโรงแรม
จัดว่าเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรปูแบบ 

GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธ ุ์
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแหง่ชาติของ Marina Bay นอกจากนี้
ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน
มีไว้สำหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเหน็สวนจากมุมสูงและเหน็ทัศนยีภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 
ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 เหรยีญ ประมาณ
500 บาท

อาหาร มื้ อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร 

ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4*

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สงิคโปร์ – City Tours - เมอร์ไลอ้อน – Marina Bay Sand – Garden By The Bay

วันท่ี 2
เกาะเซ็นต์โตซ่า - ยนูเิวอร์แซล



การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย      
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

วันท่ี 2
เกาะเซ็นต์โตซ่า - ยนูเิวอร์แซล



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า-บ่าย    
เดินทางสู่โลกเหนอืจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซ่า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลกให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข
สนกุไม่รู้ จบในท่ีเดียว

สนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิ โดย 18 ชนดิ
เป็นเครือ่งเล่นท่ีออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อท่ีนีโ่ดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
เมืองไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดับความสูง
42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีร ีย์่ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา
ซึ่งผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์หรอืฝ่ายวายร้ายไซลอน
ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  

โซนต่างๆ โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเรว็สูง
และความนา่กลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด
มาทำให้คุณขนลุกซู้ ! โดยไม่รู้ ตัว

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรอืดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์
หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่าน้ันยังไม่พอ
คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !!

โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรือ่ง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ตี้ , เมลแมน และ
กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแหง่นี้

โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนวิยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจรญิท่ีสุดในอเมรกิา
และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค
ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมรา่! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนวิยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจรญิท่ีสุดในอเมรกิา
และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค
ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมรา่! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์
และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบรติี้ ท่ีจะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแหง่นี้  

โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!! กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมท้ังชม ภาพยนตร์
4 มิติ เรือ่ง เชรค็ ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีนี้ เท่าน้ัน นอกจากนี้ ยังมีมุม
ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ
ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครือ่งดื่มจากท่ัวทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนม
และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรสีอร์ท เวิลด์
เซ็นโตซ่า 

วันท่ี 2
เกาะเซ็นต์โตซ่า - ยนูเิวอร์แซล



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย ณ ยูนเิวิร์ดแซล

มื้ อเย็น        
ภัตตาคาร   

ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4*

วันท่ี 2
เกาะเซ็นต์โตซ่า - ยนูเิวอร์แซล

วันท่ี 3
ไชนา่ทาวน์ – วัดพระเข้ียวแก้ว – ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

ช่วงบ่าย    
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางจี   

00:00  ออกเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน...

00:00  เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ย่านไชนา่ทาวน์ เดินทางสู่ วัดและพิพิธภัณฑ์พระเข้ียวแก้ว
เพื่อสักการะพระบรมสารรีกิธาติและพระเขี้ ยวแก้ว ภายในมีสถูปสร้างข้ึนจากทองคำ
ชมพิพิธภัณฑ์และนทิรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา

นำท่าน แวะซื้ อหมูแผ่นสิงคโปร์ อันเลื่องเป็นของฝาก  

ช่วงบ่าย    
ช้อปป้ิงสินค้า บนถนนออชาร์ด แหล่งช้อปป้ิงท่ีสำคัญของสิงคโปร์ ศูนย์รวมของร้านค้า
ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ ออย่างจุใจ อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋า เครือ่งสำอาง
และสินค้าแฟชั่น ล่าสุดจากยุโรป และอเมรกิาของเด็กเล่น ในร้านใหญ่ยักษ์ย่าน Toy R Us
สินค้ามีชื่อของญี่ปุ่น อาทิ เช่น เยาฮัน โซโก้ ไดมาร ูอิเซตัน โตคิว
หรอืสินค้าเครือ่งกีฬาย่ีห้อดัง คุณภาพดี 

ช้อปป้ิงสินค้าต่าง ๆ ในสิงคโปร์ ร้านเดียวกัน วันเดียวกัน สามารถ ทำคืนภาษไีด้ 7% โดย
ทำแบบฟอร์มจาก ร้านท่ีท่านซื้ อ โดยต้องซื้ ออย่างต่ำคือ มากกว่า 100 เหรยีญ สิงคโปร์ 



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น          
อิสระรัตามอัธยาศัย 

วันท่ี 3
ไชนา่ทาวน์ – วัดพระเข้ียวแก้ว – ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด - กรงุเทพฯ

(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ
ค่าท่ีพักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถ รับ-ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,ค่าซักรดี,มินบิาร์ในห้อง,รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าธรรมเนยีมทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตลอดทรปิ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่า วีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรณุาเตรยีมเอกสารคือ (1)พาสปอร์ต (2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว
(3)ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ (4)สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามี (5)สมุดบัญชีเงินฝาก ถ้ามี (6)รปูถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รปู
แล้วทางบรษัิทฯ จะเป็นผู้ ดำเนนิการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรือ่งแจ้ง เข้า-ออก ด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี
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