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เดนิทางวนัที ่8 – 10 ธันวาคม 2556 

วนัแรก  กรุงเทพ – สิงคโปร์ – สวนนกจูร่ง - มารีน่าเบย์แซนด์ 

08.00 น. พร้อมเพรียงกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 

เคาเตอร์ D เจา้หนา้ท่ีเวลิดไ์วด ์บาย บ๊ิก  คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

 เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางงีประเทศสิงคโปร์ โดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 403                                                

                 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

11.15 น.  ท่าอากาศยานนานาชาตชิางงีประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) ท่านสามารถ

เดินชมนกจากภูมิภาคต่างๆเช่นเอเชียอาคเนย ์แอฟริกา ออสเตรเลีย และ

อเมริกาใต ้จุดเด่นของสวนเช่น การแสดงการให้อาหารนกกระทุงใตน้ํ้ า

คร้ังแรกของโลก ท่ีสวนนกกระทุง (Pelican Cove), สวนนกแกว้ลอร่ี

ขนาดใหญ่ท่ีสุด ท่ีสวนนกลอร่ีโลฟ (Lory Loft), นํ้าตกท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน

ท่ีสูงท่ีสุดของโลก และมีศูนยเ์ก็บรักษาผีเส้ือสกุลเฮลิโคเนียแห่งแรกของ

เอเชีย  

จากนั้นนาํท่านช่ืนชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบ ทิวทศัน์ท่ีสวยงามไดท่ี้          

มารีน่า เบย์ แซนด์ (Sky Park) และท่ีน้ียงัมีคาสิโน่ท่ีใหญ่เป็นท่ี 2 ของ

โลกไวต้อ้นรับท่านท่ีช่ืนชอบการเส่ียงโชค  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

    โรงแรมท่ีพกั Marina Mandarin Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  Universal Studio - Song of the sea 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหาร 

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ “Universal Studio” ซ่ึงท่ีน้ีจะแบ่งออกเป็น 7  โซนใหญ่ๆ จะมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป       

โซน HOLLYWOOD พบกบัแพนเทจฮอลลีวูด้เธียเตอร์ แหล่งรวบรวมความบนัเทิงสไตลบ์รอดเวยท่ี์ดีท่ีสุด       

เหลียวมองเหล่าดาราพร้อมเพลิดเพลินไปกบัร้านอาหารและร้านคา้หลากหลายคอนเซ็ป, โซน New York เป็น

โซนท่ีจาํลองบรรยากาศเหมือนกาํลงัเดินอยูริ่มถนนซกัแห่งในเมืองนิวยอร์ค อาคารดา้นขา้ง 

และ รถแทก็ซ่ี หรือ Yellow Cab สาํหรับความน่าสนใจของโซนน้ี

จะเป็นส่วนของการแสดง Lights, Camera, Action Hosted by 

Steven Spielberg การแสดงอนัน้ีถือเป็นอีก hi-light ของ USS เลย 

เราจะไดดู้การสร้าง effect เหมือนพายกุาํลงักระหนํ่าเมือง

นิวยอร์คแบบอลงักาล นอกจากนั้นยงัมีการแสดงแบบ Street 

Entertainment ของ The Rockefellers และ Sesame Street Stage Shows,               

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2_(%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
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โซน Sci Fi City จะมีอยูท่ี่ยนิูเวอร์แซลสิงคโปร์เท่านั้น แห่งแรกในสิงคโปร์ สัมผสักบัมหานครแห่งความมีชีวิต

ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยความสะดวกสบายสมยัใหม่ พบกบัเคร่ืองเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพื่อวดัความกลา้, โซน Ancient 

Egypt สาํหรับโซนน้ีก็มีการตกแต่งใหเ้หมือนกบักาํลงัอยูใ่นช่วงปี 1930 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอียปิส์ กาํลงัมีความรุ่งเรือง 

ส่วนเคร่ืองเล่นท่ีเป็น Hi-Light ของโซนน้ีก็เป็น Revenge of the mummy, โซน Lost World  สาํหรับโซนน้ีเป็น

โซนจาํลองเหตุการณ์โลกลา้นปีท่ีแลว้ เคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจก็เป็น Canopy Flyer , Jurassic Park Rapids 

Adventure และ ชมการแสดง Water World,โซน Far Far  Away ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก,เคร่ืองเล่นและ

จุดเยีย่มชมอ่ืนๆ ประกอบดว้ย วอเตอร์เวลิด์ สเตจ 28  และ เทรเชอร์ฮนัเตอร์ท่ีรอพาคุณไปกบัความต่ืนเตน้ เร้า

ใจ,  โซน Madagasca เคร่ืองแรกของโลก จากดริมเวิร์คอานิเมชัน่  ความสนุกจบลงท่ี ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ เรา

จะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริเวณบนัเทิง ไดท่ี้ Festive Walk เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 

สนุกสนานไปกบัการชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านต่ืนตาไปกบัการแสดงโชว ์ ทะเลสาบ

แห่งความฝัน (Lake of dream) การแสดงสายนํ้าประกอบเสียงเพลงท่วงทาํนองเร้าใจดว้ยเทคนิคเลเซอร์ลํ้าสมยั

เพื่อสร้างสรรคเ์ป็นภาพเคล่ือนไหวหลายมิติ 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  ท่านสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นและการแสดงต่างๆ อีกหลายชนิดภายใน Universal Studio       

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตคาร 

หลงัจากนั้นนาํท่านชม Song of the sea คือการแสดงแสงเลเซอร์ในม่านนํ้าพุโดย

ใชเ้ทคนิคพิเศษจากคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนาํนํ้าทะเลมาใชใ้นการแสดง 

 โรงแรมท่ีพกั Marina Mandarin Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  วดัพระเขีย้วแก้ว – เมอร์ไลออน  - โรงละครเอสพานาด – Orchard Road – สนามบินสิงคโปร์ 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) วดัน้ีถูกสร้างข้ึนมาเม่ือไม่นานมาน้ี

ดว้ยทุนสร้างกวา่ 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรม

สมยัราชวงศถ์งั ดา้นในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ 

ประกอบไปด้วยเร่ืองราวต่างๆ ของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภณัฑ์

พระพุทธรูปท่ีสําคญัๆ และหายาก หรือเป็นแหล่งรวมพระธรรมคาํสอน 
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รวมไปถึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิอีกดว้ย  

นาํท่านชม เมอร์ไลออน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล ถูกออกแบบข้ึนเพื่อ

เป็นสัญลกัษณ์ของคณะกรรมการการท่องเท่ียวของสิงคโปร์ (Singapore 

Tourism Board - STB) ในปี 1964 รูปป้ันน้ีมีหวัเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา 

ยืนอยู่บนยอดคล่ืน ต่อมาไม่นานทัว่โลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตวัน้ีคือ

เคร่ืองหมายประจาํชาติสิงคโปร์ และเป็นท่ีนิยมถ่ายรูปของนกัท่องเท่ียว  

และ นาํท่านชม โรงละครเอสพานาด (Esplanade Theatres) โรงละครบนชายหาดและศูนยแ์สดงศิลปะท่ีไดรั้บ

ความนิยมท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงของสิงคโปร์ ออกแบบเพื่อให้เป็นสัญลกัษณ์แห่งการเช่ือมต่ออนัทรงคุณค่า

ระหว่างอดีตและปัจจุบัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือ 12 ตุลาคม 2002 

จุดประสงค์ของเอสพลานาดคือการเป็นศูนยแ์สดงศิลปะสําหรับทุกคน ภายใน

เอสพลานาดนั้นประกอบไปด้วยห้องแสดงขนาดใหญ่สองห้อง และมีสตูดิโอ

ขนาดเล็กอีกสองห้องทั้ งในและนอกอาคาร รายการแสดงต่างๆนั้ นมีความ

หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกบัผูช้มทุกประเภท โดยเนน้ไปท่ีดนตรี การเตน้รํา 

ละคร และทศันศิลป์ทุกประเภท 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนั้นนาํช็อปป้ิงซ้ือของฝากไดท่ี้ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Street) ซ่ึงเป็น

แหล่งช็อปป้ิงท่ีนิยมมากท่ีสุดในสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ดมีร้านคา้ให้ท่านไดเ้ลือก

ชมเลือกซ้ือมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ไปจนถึงสินคา้แบ

รนดเ์นมดงัมากมาย 

18.00 น. เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติชางงีประเทศสิงคโปร์ 

21.00 น.       เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG410 

22.20 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

หมายเหตุ รายการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ท่านละ  31,900  บาท 

เด็ก (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 31,900  บาท  

เด็ก (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 31,900  บาท 

พกัเด่ียวชาํระเพิ่ม  10,000  บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

  ค่าบตัรโดยสารการบินไทย  ชั้นทศันาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) 

   ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง ) 

  ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

  ค่าอาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ และโรงแรม 

  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

  ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกิน  ( เรียกเก็บโดยสายการบิน ) 

  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระค่ามดัจาํ 50 เปอร์เซ็นร์ของค่าบริการทั้งหมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  30 วนัก่อนเดินทาง   

3. ถา้จองก่อนเดินทาง 14 วนั ตอ้งชาํระค่ามดัจาํและค่าบริการส่วนท่ีเหลือพร้อมกนั 
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เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

1. ยกเลิก 45 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 20 เปอร์เซ็น  

2. ยกเลิก 20 - 30 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50 เปอร์เซ็น  

3. ยกเลิก 11 - 19 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 70 เปอร์เซ็น 

4. ยกเลิก 1 - 10 วนัก่อนเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นของค่าบริการทั้งหมด  

หมายเหตุ  

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีจาํนวนผูร่้วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จาํเป็น สุดวสิัย อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณ์ประทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ โดยทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และ

อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงเน่ืองจากการนาํเท่ียวน้ี เป็น

การชาํระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านชาํระมาแลว้ กรณีท่ี

ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดรั้บการ

ยนิยอมอยา่งถูกตอ้งจากทางบริษทัฯเสียก่อน 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือถูกปฏิเสธการเขา้ออกประเทศอนั

เน่ืองจากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกตอ้ง  

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร่้วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

- ท่านท่ีสงสัยวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 

- ท่านท่ีกาํลงัตั้งครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายุต ํ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืนๆ 

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

6. ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีในใบจอง) 

7. กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพื่อยกเวน้การทาํวซ่ีานั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือ ออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

8. อตัราค่าบริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนข้ึนได ้จากการปรับราคานํ้ามนัของสายการบิน 

9. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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