เดินทางวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2556
วันแรก

กรุ งเทพ – สิ งคโปร์ – สวนนกจูร่ง - มารีน่าเบย์ แซนด์

08.00 น.

พร้อมเพรี ยงกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 3
เคาเตอร์ D เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ บาย บิ๊ก คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 เหิ นฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติชางงีประเทศสิ งคโปร์ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 403
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)

11.15 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติชางงีประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) ท่านสามารถ
เดินชมนกจากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชี ยอาคเนย์ แอฟริ กา ออสเตรเลีย และ
อเมริ กาใต้ จุดเด่นของสวนเช่ น การแสดงการให้อาหารนกกระทุงใต้น้ าํ
ครั้งแรกของโลก ที่สวนนกกระทุง (Pelican Cove), สวนนกแก้วลอรี่
ขนาดใหญ่ที่สุด ที่สวนนกลอรี่ โลฟ (Lory Loft), นํ้าตกที่มนุษย์สร้างขึ้น
ที่สูงที่สุดของโลก และมีศูนย์เก็บรักษาผีเสื้ อสกุลเฮลิโคเนียแห่ งแรกของ
เอเชีย
จากนั้นนําท่านชื่ นชมบรรยากาศบริ เวณโดยรอบ ทิวทัศน์ที่สวยงามได้ที่
มารี น่า เบย์ แซนด์ (Sky Park) และที่น้ ี ยงั มีคาสิ โน่ที่ใหญ่เป็ นที่ 2 ของ
โลกไว้ตอ้ นรับท่านที่ชื่นชอบการเสี่ ยงโชค

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 โรงแรมที่พกั Marina Mandarin Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

Universal Studio - Song of the sea

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหรื อห้องอาหาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ “Universal Studio” ซึ่งที่น้ ีจะแบ่งออกเป็ น 7 โซนใหญ่ๆ จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
โซน HOLLYWOOD พบกับแพนเทจฮอลลีวดู้ เธียเตอร์ แหล่งรวบรวมความบันเทิงสไตล์บรอดเวย์ที่ดีที่สุด
เหลียวมองเหล่าดาราพร้อมเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและร้านค้าหลากหลายคอนเซ็ป, โซน New York เป็ น
โซนที่จาํ ลองบรรยากาศเหมือนกําลังเดินอยูร่ ิ มถนนซักแห่งในเมืองนิวยอร์ค อาคารด้านข้าง
และ รถแท็กซี่ หรื อ Yellow Cab สําหรับความน่าสนใจของโซนนี้
จะเป็ นส่ วนของการแสดง Lights, Camera, Action Hosted by
Steven Spielberg การแสดงอันนี้ถือเป็ นอีก hi-light ของ USS เลย
เราจะได้ดูการสร้าง

effect

เหมือนพายุกาํ ลังกระหนํ่าเมือง

นิวยอร์ คแบบอลังกาล นอกจากนั้นยังมีการแสดงแบบ Street
Entertainment ของ The Rockefellers และ Sesame Street Stage Shows,
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โซน Sci Fi City จะมีอยูท่ ี่ยนู ิเวอร์ แซลสิ งคโปร์ เท่านั้น แห่งแรกในสิ งคโปร์ สัมผัสกับมหานครแห่งความมีชีวิต
ที่พรั่งพร้อมด้วยความสะดวกสบายสมัยใหม่ พบกับเครื่ องเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพื่อวัดความกล้า, โซน Ancient
Egypt สําหรับโซนนี้ก็มีการตกแต่งให้เหมือนกับกําลังอยูใ่ นช่วงปี 1930 ซึ่ งเป็ นช่วงที่อียปิ ส์ กําลังมีความรุ่ งเรื อง
ส่ วนเครื่ องเล่นที่เป็ น Hi-Light ของโซนนี้ก็เป็ น Revenge of the mummy, โซน Lost World สําหรับโซนนี้ เป็ น
โซนจําลองเหตุการณ์โลกล้านปี ที่แล้ว เครื่ องเล่นที่น่าสนใจก็เป็ น Canopy Flyer , Jurassic Park Rapids
Adventure และ ชมการแสดง Water World,โซน Far Far Away ปราสาทเชร็ คแห่งแรกของโลก,เครื่ องเล่นและ
จุดเยีย่ มชมอื่นๆ ประกอบด้วย วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 และ เทรเชอร์ ฮนั เตอร์ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้น เร้า
ใจ, โซน Madagasca เครื่ องแรกของโลก จากดริ มเวิร์คอานิเมชัน่ ความสนุกจบลงที่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เรา
จะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริ เวณบันเทิง ได้ที่ Festive Walk เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านตื่นตาไปกับการแสดงโชว์ ทะเลสาบ
แห่งความฝัน (Lake of dream) การแสดงสายนํ้าประกอบเสี ยงเพลงท่วงทํานองเร้าใจด้วยเทคนิคเลเซอร์ล้ าํ สมัย
เพื่อสร้างสรรค์เป็ นภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

ท่านสามารถสนุกกับเครื่ องเล่นและการแสดงต่างๆ อีกหลายชนิดภายใน Universal Studio

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร
หลังจากนั้นนําท่านชม Song of the sea คือการแสดงแสงเลเซอร์ในม่านนํ้าพุโดย
ใช้เทคนิคพิเศษจากคอมพิวเตอร์ ซึ่ งนํานํ้าทะเลมาใช้ในการแสดง
 โรงแรมที่พกั Marina Mandarin Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

วัดพระเขีย้ วแก้ ว – เมอร์ ไลออน - โรงละครเอสพานาด – Orchard Road – สนามบินสิ งคโปร์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) วัดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้
ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรม
สมัยราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ประกอบไปด้วยเรื่ องราวต่างๆ ของพุท ธศาสนา ไม่ว่า จะเป็ นพิพิธ ภัณฑ์
พระพุทธรู ปที่ สํา คัญๆ และหายาก หรื อเป็ นแหล่ งรวมพระธรรมคําสอน
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รวมไปถึงเป็ นสถานที่ประกอบพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย
นําท่านชม เมอร์ ไลออน (Merlion) หรื อ สิ งโตทะเล ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิ งคโปร์ (Singapore
Tourism Board - STB) ในปี 1964 รู ปปั้ นนี้มีหวั เป็ นสิ งโต ร่ างเป็ นปลา
ยืนอยู่บนยอดคลื่ น ต่อมาไม่นานทัว่ โลกก็ถือกันว่าสิ งโตทะเลตัวนี้ คื อ
เครื่ องหมายประจําชาติสิงคโปร์ และเป็ นที่นิยมถ่ายรู ปของนักท่องเที่ยว
และ นําท่านชม โรงละครเอสพานาด (Esplanade Theatres) โรงละครบนชายหาดและศูนย์แสดงศิลปะที่ได้รับ
ความนิ ยมที่ สุดในโลกแห่ งหนึ่ งของสิ งคโปร์ ออกแบบเพื่อให้เป็ นสัญลักษณ์ แห่ งการเชื่ อมต่ออันทรงคุณค่า
ระหว่า งอดี ต และปั จ จุ บ ัน เปิ ดตัว อย่า งเป็ นทางการเมื่ อ 12

ตุ ล าคม 2002

จุดประสงค์ของเอสพลานาดคือการเป็ นศูนย์แสดงศิลปะสําหรับทุกคน ภายใน
เอสพลานาดนั้นประกอบไปด้วยห้องแสดงขนาดใหญ่สองห้อง และมีสตูดิโอ
ขนาดเล็ ก อี ก สองห้ อ งทั้ง ในและนอกอาคาร รายการแสดงต่ า งๆนั้น มี ค วาม
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผูช้ มทุกประเภท โดยเน้นไปที่ดนตรี การเต้นรํา
ละคร และทัศนศิลป์ ทุกประเภท
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําช็อปปิ้ งซื้อของฝากได้ที่ ถนนออร์ ชาร์ ด (Orchard Street) ซึ่ งเป็ น
แหล่งช็อปปิ้ งที่นิยมมากที่สุดในสิ งคโปร์ ถนนออร์ ชาร์ ดมีร้านค้าให้ท่านได้เลือก
ชมเลือกซื้ อมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ไปจนถึงสิ นค้าแบ
รนด์เนมดังมากมาย

18.00 น.

เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติชางงีประเทศสิ งคโปร์

21.00 น.

 เหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG410

22.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

รายการสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่ วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่ วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

31,900
31,900
31,900
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชั้นทัศนาจร เส้นทาง กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง )
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และโรงแรม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน ( เรี ยกเก็บโดยสายการบิน )
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง ( พาสปอร์ ต )
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระค่ามัดจํา 50 เปอร์ เซ็นร์ ของค่าบริ การทั้งหมด ภายใน 2 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชําระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วัน ต้องชําระค่ามัดจําและค่าบริ การส่ วนที่เหลือพร้อมกัน
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เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1.
2.
3.
4.

ยกเลิก 45 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์เซ็น
ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์ เซ็น
ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์ เซ็น
ยกเลิก 1 - 10 วันก่อนเดินทาง หัก 100 เปอร์ เซ็นของค่าบริ การทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ในกรณี ที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน (ผูใ้ หญ่)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณี ที่เกิดเหตุ
จําเป็ น สุ ดวิสัย อันเนื่ องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ โดยทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และ
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงเนื่องจากการนําเที่ยวนี้ เป็ น
การชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชําระมาแล้ว กรณี ที่
ท่านปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รับการ
ยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริ ษทั ฯเสี ยก่อน
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศอัน
เนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถูกต้อง
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นกรณี พิเศษดังนี้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
- ท่านที่กาํ ลังตั้งครรภ์ อันเนื่ องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
- เด็กทารกที่อายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่ งเสี ยงรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
6. ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในใบจอง)
7. กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้นการทําวีซ่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ ออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
8. อัตราค่าบริ การทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน
9. รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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