 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ธ.ค. 2018 17:09

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้ งแต่ 4
คน บินไลอ้อนแอร์



ไฮไลท์ทริป
เมอร์ไลอ้อน หรอื สิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
โรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการกอ่ สร้างเหมือนทุเรยี นขนาดยักษ์
MARINA BAY SAND ศนู ย์การค้าแหง่ ใหมท่ ั นสมัยและใหญท่ ี่สดุ ในสิงคโปร์
มารนี า่ เบย์ แซนด์ส คาสิโน เป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรปู แบบ
GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว
ถนนออชาร์ด แหลง่ ช้อปป้ งิ ที่สำคัญของสิงคโปร์



ราคา
เดินทางตั้ งแต่ 4 คน

Fragance crystal free wifi NO ABF ***3
Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+
Boss hotel lavender free wifi **** 3.5
Chancellor orchard **** 3.5



ราคา / คน
15,499.17,499.18,000.18,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สงิ คโปร์ซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสั
มภาระ
07:40 เหนิ ฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL104
11:20 เดินทางถึงสนามบินชางกีประเทศ
สิงคโปร์ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรยี บร้อยแล้ว
นำทา่ นเดินทางเข้าสตู่ ั ว เม ืองสิง คโปร์ เวลาท้องถิ่นเรว็ กวา่ ประเทศไทย 1 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ท่ียว
นำท่านชม วั ดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยา่ งมาก ทั้ งชาวสิงคโปร์และนักทอ่ งเที่ยวนับถือวา่ ศักด์ สิ ิทธ์ มิ าก

ความเชื่ออันศักด์ ิสิทธ์ ใิ นองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้ น
วันที่ 1 มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเรจ็ นัน่ เอง
กรงุ เทพฯ - สงิ คโปร
วัดนี้ส์ ซริต้ า้ งขึที ั ว้ นร์ก่อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 ใน ปี 1884
โดยคนจีนที่อพยพมาตั้ งรกรากอยใู่ นประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแมก่ วนอิม
และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรือ่ งราวตา่ งๆ
จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บรเิ วณแหง่ นี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน
แตป่ าฏิหารยิ ์ อยา่ งยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแมก่ วนอิมแหง่ นี้กลับไมไ่ ด้รับความเสียหาย
ใดๆ จากระเบิดครั้ งนั้ นเลย ทำให้หลายคนเชื่อวา่ เป็นเรือ่ งความศักด์ สิ ิทธ์ ิ หรอื ปาฏิหารยิ ์
ช็อปป้ ิง สินค้ าปลอดภาษที ี่ ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop
ที่นมี่ ีสินค้าชั้ นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครือ่ งสำอาง กระเป๋า
นาฬกิ า เครือ่ งประดับ ของฝากมากมาย
ชมเม ืองสิง คโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนยี บรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาวา่ การเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิ แมน่ ้ ำสิงคโปร์ ทา่ นสามารถถา่ ยรปู คกู่ ั บ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรปู ปั้นครึง่ สิงโต
ครึง่ ปลานี้หันหน้าออกทางอา่ วมารนิ า่ มีทัศนยี ภาพที่สายงาม
ชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์
ปัจจบุ ั นเป็นจดุ รวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รปู ปั้นช้างสำรดิ เป็นของขวัญจาก
พระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ใน ปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี
เมื่องครั้ งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์
ชม น้ำพุแห่ง ความมั ่ง คั ่ง Fountain of
wealth แหง่ เมืองสิงคโปร์ตั้งอยทู่ า่ มกลางหมตู่ ึกซันเทคซิต้ ี ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน
แปลวา่ ความสำเรจ็ ชิ้ นใหม่ หมตู่ ึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธรุ กิจชาวฮอ่ งกง
ซึ่งนับเป็นโครงการพาณชิ ย์ขนาดใหญท่ ี่สดุ ของเมือง
โดยคนสิงคโปร์เชื่อวา่ ถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดี
และรำ่ รวยตลอดปี
อิสระท่านที่ มารีนา่ เบย์ แซนด์ รสี อร์ทหรใู หญ่ท่สี ุดในสิงคโปร์มารนี า่ เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง
เป็นสถาปัตยกรรมรปู รา่ งคล้ายเรอื ตั้ งอยบู่ นอาคารทั้ ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์ค
นี้ถือวา่ เป็นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญท่ ี่สุดในโลก
GARDEN BY THE BAY อิสระให้ทา่ นได้ชมการจัดสวนที่ใหญท่ ี่สดุ บนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธ์ ุ

และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งแหง่ ชาติของ Marina
วันที่ 1 Bay บรหิ ารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ ชาติสิงคโปร์ ไม่รวมตั ๋ วค่าเข้า 2 โดม 850
กรงุ เทพฯ - สงิ คโปร
บาทต์ ซ่อิต/ท้ ที ั ่าวนร์
เพลิดเพลินช้อปชิม ชิลล์ย่านถนนออร์ชาร์ด แหลง่ ช้อปป้ งิ ชื่อดังของสิงคโปร์ที่ห้ามพล
าด หรอื ช้อปป้ งิ ช้อปชิมชิลล์สินค้าของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ณ บูกิต
ที่รวบรวมของปลอดภาษรี าคาถูกเพื่อขาช้อปโดยเฉพาะอาทิ เชน่ น้ำหอม - ช้อกโกแลต
เป็นต้น
อาหาร

มื้อกลางวั น
บะก๊ ดุ เต๋ข้ ึนชื่อ!
มื้อเย็น
ภัตตาคารบุญทองกี่

ที่พัก

ตามที่ลูกค้าเลือก

วันที่ 2

สนกุ สนานเต็มวันใน ยนู เิ วอร์แซล สตูดิโอ (ทางบรษิ ั ทมีตั๋ว Universal Studio ไมต่ ้ องรอซื้อตั๋ว
ถูกกวา่ หน้าเค้าน์เตอร์ จําหนา่ ย 1,650 บาทตอ่ ทา่ น)
การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย
เดินทางยังสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง

วันที่ 2

สนกุ สนานเต็มวันใน ยนู เิ วอร์แซล สตูดิโอ (ทางบรษิ ั ทมีตั๋ว Universal Studio ไมต่ ้ องรอซื้อตั๋ว
ถูกกวา่ หน้าเค้าน์เตอร์ จําหนา่ ย 1,650 บาทตอ่ ทา่ น)
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิง คโปร์...
อิสระเพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแหง่ แรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบรกิ ารตลอด
24 ชั่วโมง ยนู เิ วอร์แซล สตดู ิโอ สิงคโปร์ ที่ถกู ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ รสี อร์ทเวิลด์
เซนโตซา่ เพื่อให้ความบันเทิงกับทกุ คนในครอบครัว ด้วยเครือ่ งเลน่ ประเภทตา่ งๆ
สวนสนกุ แหง่ นี้ แบ่งออกเป็นทั้ งหมด 7 โซน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เปิดบรกิ าร
10:00 น. - 18:00 น. (เล่นกี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)
ช่วงบ่าย
เชิญทา่ นเดินเลน่ ใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับการถา่ ยภาพหมู่ ภาพครอบครัว หรอื กับคนที่คุณรัก
ที่ได้รับการตกแตง่ แสงไฟระยิบระยับในถนนคนเดินแหง่ นี้ สนกุ สนานกับการ ช้อปป้ งิ
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมทั้ งของฝากที่ระลึก
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย็น
ฟรคี ูปองรับประทานอาหารเย็นมูลคา่ 10 เหรยี ญตอ่ 1ทา่ น
พัก ตามที่ลูกค้าเลือก

สงิ คโปร์ - อสิ ระช้อปป้ ิง - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

สงิ คโปร์ - อสิ ระช้อปป้ งิ - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
จนได้เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินชางกีออกเดินทางสสู่ นามบินดอนเมือง
12:00 เหนิ ฟ้ าสกู่ รงุ เทพฯ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ SL101
13:35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
อิสระทอ่ งเที่ยวพักผอ่ นตามอัธยาศัย
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินชั้ นประหยัด
คา่ โรงแรมที่พัก (2 ทา่ น / ห้อง)
คา่ รถรับสง่ ระหวา่ งนำเที่ยว
คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
คา่ ภาษสี นามบินทุกแหง่ ที่มีคา่ มัคคุเทศก์ภาษาไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง
คา่ ทำใบอนญุ าตที่กลับเข้าประเทศของคนตา่ งชาติ หรอื คนตา่ งด้าว
คา่ น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณที ี่เกินกวา่ สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม ตอ่ /ทา่ น)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการที่ระบุ เชน่ คา่ เครือ่ งดื่มและคา่ อาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คา่ อาหารที่ไมไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ,คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี ฯลฯ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

