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ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน เดินทางต้ังแต่ 4
คน บินไลอ้อนแอร์

 ไฮไลท์ทริป

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของค่าต๋ัวเครือ่งบิน

เมอร์ไลอ้อน หรอืสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
โรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรยีนขนาดยักษ์
MARINA BAY SAND ศูนย์การค้าแหง่ใหม่ทันสมัยและใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์
มารนีา่ เบย์ แซนด์ส คาสิโน เป็นคาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรปูแบบ
GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ ยวแก้ว



ถนนออชาร์ด แหล่งช้อปป้ิงท่ีสำคัญของสิงคโปร์

 ราคา

 เดินทางต้ังแต่ 4 คน ราคา / คน

Fragance crystal free wifi  NO ABF ***3 15,499.-

Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+ 17,499.-

Boss hotel lavender free wifi **** 3.5 18,000.-

Chancellor orchard  **** 3.5 18,000.-

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สงิคโปร์ซิตี้ ทัวร์ 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
05:30  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสั
มภาระ 

07:40  เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL104

11:20  เดินทางถึงสนามบินชางกีประเทศ
สิงคโปร์ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

สถานท่ีท่องเ ช่วงบ่าย      



ท่ียว นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
วัดนี้ เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงอย่างมาก ท้ังชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักดิ์ สิทธ ิ์มาก
ความเชื่ออันศักดิ์ สิทธ ิ์ ในองค์เจ้าแม่กวนอิมน้ัน
มาจากคนท่ีมาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเรจ็นัน่เอง
วัดนี้ สร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน ปี 1884
โดยคนจีนท่ีอพยพมาต้ังรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม
และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรือ่งราวต่างๆ
จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บรเิวณแหง่นี้ ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน
แต่ปาฏิหารย์ิอย่างย่ิงท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแหง่นี้ กลับไม่ได้รับความเสียหาย
ใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ันเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรือ่งความศักดิ์ สิทธ ิ์  หรอืปาฏิหารย์ิ

ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษท่ีี ดิวต้ีฟรี Duty Free Shop
ท่ีนีมี่สินค้าช้ันนำให้ท่านเลือกซื้ อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้ อผ้า เครือ่งสำอาง กระเป๋า
นาฬกิา เครือ่งประดับ ของฝากมากมาย

ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนยีบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กับ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรปูป้ันครึง่สิงโต
ครึง่ปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมารนิา่ มีทัศนยีภาพท่ีสายงาม

ชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตร ีการเต้นรำ การแสดงตลก
และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รปูป้ันช้างสำรดิเป็นของขวัญจาก
พระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ใน ปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี
เม่ืองคร้ังท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ 

ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of
wealth แหง่เมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้  ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน
แปลว่าความสำเรจ็ชิ้ นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธรุกิจชาวฮอ่งกง
ซึ่งนับเป็นโครงการพาณชิย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง
โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดี
และรำ่รวยตลอดปี

อิสระท่านท่ี มารีน่า เบย์ แซนด์  รสีอร์ทหรใูหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารนีา่ เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง
เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคล้ายเรอืต้ังอยู่บนอาคารท้ัง 3 แซนด์ส สกาย พาร์ค
นี้ ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สงิคโปร์ซิตี้ ทัวร์ 



GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธ ุ์
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแหง่ชาติของ Marina
Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาติสิงคโปร์ ไม่รวมต๋ัวค่าเข้า 2 โดม 850
บาทต่อ/ท่าน 

เพลิดเพลินช้อปชิมชิลล์ย่านถนนออร์ชาร์ด แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังของสิงคโปร์ท่ีห้ามพล
าด หรอื ช้อปป้ิงช้อปชิมชิลล์สินค้าของฝากของท่ีระลึกข้ึนชื่อของสิงคโปร์ ณ บูกิต
ท่ีรวบรวมของปลอดภาษรีาคาถูกเพื่อขาช้อปโดยเฉพาะอาทิ เช่น น้ำหอม - ช้อกโกแลต
เป็นต้น

อาหาร มื้ อกลางวัน   
บะกุ๊ ดเต๋ข้ึนชื่อ!

มื้ อเย็น      
ภัตตาคารบุญทองกี่

ท่ีพัก ตามท่ีลูกค้าเลือก

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สงิคโปร์ซิตี้ ทัวร์ 

วันท่ี 2
สนกุสนานเต็มวันใน ยนูเิวอร์แซล สตูดิโอ (ทางบรษัิทมีต๋ัว Universal Studio ไม่ต้องรอซ้ือต๋ัว
ถูกกว่าหน้าเค้าน์เตอร์  จําหนา่ย 1,650 บาทต่อท่าน)

การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย  
เดินทางยังสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์...
อิสระเพลินเพลินกันการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบรกิารตลอด
24 ชั่วโมง ยูนเิวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ท่ีถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ รสีอร์ทเวิลด์
เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครือ่งเล่นประเภทต่างๆ
สวนสนกุแหง่นี้  แบ่งออกเป็นท้ังหมด 7 โซน ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เปิดบรกิาร
10:00 น. - 18:00 น. (เล่นกี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)

ช่วงบ่าย     
เชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพหมู่ ภาพครอบครัว หรอืกับคนท่ีคุณรัก
ท่ีได้รับการตกแต่งแสงไฟระยิบระยับในถนนคนเดินแหง่นี้  สนกุสนานกับการ ช้อปป้ิง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมท้ังของฝากท่ีระลึก

อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น          
ฟรคีูปองรับประทานอาหารเย็นมูลค่า 10 เหรยีญต่อ 1ท่าน

ท่ีพัก พัก ตามท่ีลูกค้าเลือก

วันท่ี 2
สนกุสนานเต็มวันใน ยนูเิวอร์แซล สตูดิโอ (ทางบรษัิทมีต๋ัว Universal Studio ไม่ต้องรอซ้ือต๋ัว
ถูกกว่าหน้าเค้าน์เตอร์  จําหนา่ย 1,650 บาทต่อท่าน)

วันท่ี 3
สงิคโปร์ - อสิระช้อปป้ิง - กรงุเทพฯ



การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกีออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง

12:00  เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ SL101

13:35  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า      
อิสระท่องเท่ียวพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 3
สงิคโปร์ - อสิระช้อปป้ิง - กรงุเทพฯ

[เง ื่อนไข]

ราคานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด
ค่าโรงแรมท่ีพัก (2 ท่าน / ห้อง)
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียว 
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ท่ีมีค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าทำใบอนญุาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนต่างด้าว
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม ต่อ/ท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง



ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ,ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี ฯลฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/singapore/570
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