เดินทางสบายๆๆ โดยสายการบินไทย แอรเอเชีย(FD)

ใหมลาสุด: บริการดวยเครื่องบินAirbus A320 ที่นั่ง 3-3 ที่นั่งกวาง ใหญกวาเดิม

กรุงเทพ-สิงคโปร 07.05-10.25//สิงคโปร-กรุงเทพ 20.40-22.00

26 – 28 พฤศจิกายน 2553
พิเศษ : แถมฟรี City Tour + ลองเรือ (Bumboat)
ชมทัศนียภาพยามค่ําคืนของแมน้ําสิงคโปร

พักที่ Hotel Grand Central(Deluxe Room) 2 คืน
(ยานแหลงชอปปง ถนนOrchard)

ขอมูล : โรงแรมใหบริการหองพัก 380 หองในราคาที่ไมแพง โดยตัง้ อยูในใจกลางยานช็อปปงสําคัญของสิงคโปร

Grand Central อยูหางจากสนามบินนานาชาติ Changi ประมาณ 25 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตรจากศูนย
ประชุม ผูเขาพักใชเวลาเดินเพียงสองนาทีจากโรงแรมระดับ 3 ดาวนี้สูถนน Orchard อันโดงดังเพื่อช็อป
ปงในรานอินเทรนด ทานอาหารในภัตตาคารชั้นเลิศ และปารตี้ตลอดคืนในคลับที่มีสีสัน

พิเศษรับของสมนาคุณมากมาย
1.ฟรีกระเปาเปเดินทาง ทานละ 1 ใบ มูลคา 490 บาท
2.ฟรีปายติดกระเปา แบบหนังอยางดี (ทานละ1ชิ้น)
3.ฟรีประกันอุบัติเหตุ ACE Insurance วงเงิน1ลานบาท
4.ฟรีคูปองเงินสดชอปปง ที่ King power AirportและDowntown มูลคารวม15,700บาท

5.ฟรีบัตรใชบริการหองรับรองและรับบริการตางๆเชนเครื่องดื่มอาหารวางที KingPowerLounge

วันแรก

กรุงเทพฯ-สิงคโปร-ซิตี้ทัวร-The Merlion-ลองเรือชมแมน้ําสิงคโปรยามค่ําคืน

05.30 น.
07.05 น.
10.25 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 Row D,W Gate 2-3 โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)
ออกเดินทางสูประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน แอรเอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD3501
เดินทางถึงสนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชม.)หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสูตัวเมืองชมตัวเมืองที่ไดรับการพัฒนาและการสรางเมืองใหเปนที่สนใจ
ของคนทั่วโลก ระหวางทางผานชมวิวทิวทัศนอัน สวยงามและ
ความสะอาดสะอานของถนนหนทางผานชมเมืองชมสนามปาดัง
สนามขนาดใหญซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาวาการเมือง จากนั้นนําทานชมชมถนนอลิซาเบธวอลค
ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปรทานสามารถ ถายรูปคูกับเมอร
ไลอ อ นสั ญ ลั ก ษณ ข องประเทศสิ ง คโปร ซึ่ ง มี อ ายุ ต่ํ า กว า 30 ป
โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลาหันหนาออกทาง อาวมารินา ซึ่งมร
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน
ระหวางความจริงและตํานานซึ่งมีหัวเปนสิงโตและลําตัวเปนปลา
กําลังโตคลื่น สวนหัวนั้นเปนสัญลักษณของตํานานการคนพบ สิง
หปุระหรือสิงคโปรในปจจุบันตามตํานาน เลาขานของชาวมาเลย
สวนลําตัวที่เปนปลาแสดงถึงการเริ่มตนของสิงคโปรที่เต็มไปดวย
หมูบานของชาวประมงในอดีต ใกลๆกันทานจะพบกับ โรงละคร
เอสพนาเนดที่มีลักษณะเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใครภายนอก
ถู ก ออกแบบมาให ค ล า ยกั บ เปลื อ กทุ เ รี ย นขนาดยั ก ษ มี ค วาม
สวยงามทางสถาปตยกรรมอยางยิ่งจากนั้น นําทาน ลองเรือ ชม
ทัศนียภาพยามค่ําคืน ของแมน้ําสิงคโปร ที่รายลอมไปดวย
ตึ ก สู ง
ชมแสงไฟยามค่ํ า ที่ ส วยงาม ผ า นตึ ก โรงละคร
Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเปนโรงละคร ที่มีชื่อเสียงของ
สิงคโปร ที่จะเริ่มเปดไฟ ตอนรับสายตานักทองเที่ยว เรือจะนํา
ทานลองผาน สะพานตางๆ ที่ลวนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร
อันยาวนาน พรอมทั้งความสวยงามแปลกตา ผานยาน Clarke
Quay สถานที่ ทองเที่ยวยามค่ําคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร ที่
ประดั บ ไฟไว อ ย า งสวยงาม จากนั้ น จึ ง วนออกสู ป ากอ า วมาริ น า
ตรงจุดนี้ คุณจะไดเห็นรูปปนสิงโต Merlion ยืน ตระหงานพนน้ํา
ในอีกมุมมอง คือมองจากบนเรือ เขาสูฝง เกาะสิงคโปร
เขาสูที่พัก Grand Central Hotel (Orchard)หรือเทียบเทา

วันที่สอง
เชา

อิสระชอปปง หรือ เลือกซื้อ ตั๋วยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ไดในราคา 1700 บาท

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บัตรผานประตู+รวมเครื่องเลน ไมจํากัดจํานวนครั้งที่ Universal Studio
ราคาพิเศษเพียง 1,700 บาท
Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปดบริการ 09:00 – 18:00 (เลนกี่รอบกี่
ไดตามใจชอบ) ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร ในพื้นที่ 49 เอเคอรในเกาะเซ็นโตซา รายลอมดวย
ความเขียวชอุมของทะเลสาบ มีรีสอรทหองพัก 1,800 หองจากโรงแรม
ระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโนเปดบริการตลอด 24
ชั่วโมง ตั้งอยูที่โรงแรม Crockford Tower
1)BattlestarGalacticaเครื่องเลนรถไฟเหาะตีลังการางคูที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหงวีระบุรุษ เชร็คและเจาหญิงฟโอนา
3) Madagascar A CrateAdventure เปนการนั่งเรือผจญภัยชมสัตวตา งๆ
เสมือนท านกําลังอยูในภาพยนตรเรื่อง Madagascar

4)Revenge of The Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรหและคนหาปริศนาแหง
มัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตางๆ จากภาพยนตรชื่อดัง
แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ทานจะตื่นเตนประทับใจไมรูลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร
, เหลาสัตวโลกลานป
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตลบรอดเวย ฮอล ลีวูด
วอลออฟ เฟรม ศูนยรวมแหงความ บันเทิงของจักรวาลอยางแทจริง
ภายในสวนสนุกมีอาหารใหเลือกมากมาย กวา 56 ราน หลากหลาย
สไตล ทั้งในสวนของยูนิเวอรแซล และในสวนของ Festive Walk, New York Town, Food Court
Center) หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอยแลว ขอเชิญทานเดินเลนใน Festival Walk เปด
ตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ชอปปง สินคามากมาย เชนตัวการตูน ของฝากที่ระลึก.....

เขาสูที่พัก
วันที่สาม
เชา

Grand Central Hotel (Orchard)หรือเทียบเทา

ชอปปงกระจายยานถนนออรชารด-กรุงเทพฯ
Æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

17.30 น. พรอมกันที่

Lobby

ของโรงแรม เพื่อเดินทางกลับสูสนามบิน

20.40 น. เหิรฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD)เที่ยวบิน FD3506
22.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
ี ัวหนาทัวรจากกรุงเทพ เดินทางไปดวยแตจะมีเจาหนาที่
หมายเหตุ - ในการออกเดินทางแบบแพ็คเกจจะไมมห
ทองถิ่นรอรับทานที่สนามบินสิงคโปร
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายการบิน
-กรุณาเตรียม ทิปไกด และ คนขับรถ วันละ 5 SG$ /ตอวันตอคน

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก1 ทาน พักกับ
ผูใหญ1ทาน

วันที่ 26-28 Nov 53

9,900

9,900

(พักผูใหญ 2 ทาน)

เด็กเสริมเตียง

(พักผูใหญ 2 ทาน)

เด็กไมเสริมเตียง

พักเดี่ยว

9,900

9,900

4,900

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน แอรเอเชีย(FD) พรอมภาษีตางๆของสายการบิน
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารเชาที่โรงแรม 2 มื้อ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
7. คาประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
อัตรานี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
2. คาทําหนังสือเดินทาง
3. ทิปไกด คนขับรถ 5SG$ ตอวัน/ตอคน
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการเชนคาเครื่องดืม
่ ,คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,คาโทรศัพท,คาซักรี
5. คาบัตรผานประตู และ เครื่องเลนตางที่ Universal Studio
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3

