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เมอร์ ไลอ้ อน - Garden by The Bay - Singapore Flyer
ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด
ติม่ ซา ชื่อดังย่ าน Chinatown และ ข้ าวมันไก่ ไหหลาร้ าน Boon Tong Kee

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามชางกี - เมอร์ ไลอ้อน - มารี น่า เบย์ แซนด์

2

GARDEN BY THE BAY - ชมเมือง ย่านไชน่าทาวน์ - ชิงช้าสวรรค์ Singapore
Flyer
อิสระตามอัธยาศัยครึ่ งวัน – สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ

3

เอเซียออนทัวร์

เช้ า

เที่ยง

เย็น

2

กาหนดการทั้งหมด
วันแรก
เช้ า
บ่ าย

เย็น

กรุงเทพฯ – สนามบินชางกี – เมอร์ ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์
คณะพร้อมกันที่สนามบิน เหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
(ตัว๋ เครื่ องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ไกด์ พร้อมรถนาเที่ยวส่ วนตัว รับท่านจากสนามบิน นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ งคโปร์ ชมถนนอลิ
ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั้นครึ่ งสิงโตครึ่ งปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นียภาพที่สาย
งามโดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรงละครเอสเพลนนาท จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รี
สอร์ทหรู ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

GARDEN BY THE BAY - ชมเมือง ย่านไชน่ าทาวน์ - ชิงช้ าสวรรค์ Singapore Flyer
ไกด์ พร้อมรถนาเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ
สิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay
(*ไม่รวมค่าเข้ าชม)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
นาท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า จากนั้นนาท่าน ชมวิวสิงคโปร์แบบ 360 องศาของ
Singapore Flyer เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลก Singapore Flyer
ประกอบไปด้วยแคปซูนทั้งหมดจานวน 28 แคปซูน และ ในแต่ละแคปซูนบรรจุนกั ท่องเที่ยวได้ 28
คน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เอเซียออนทัวร์
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อิสระตามอัธยาศัยครึ่งวัน – สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ
นาท่านสู่ ถนนออร์ ชาร์ ด สิ นค้าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุ ด จะถูกนามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า
ที่ต้ งั อยู่บนถนนสายนี้ เป็ นแห่ งแรกเพราะว่าสิ งคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสิ นค้าทุกลาจะ ต้องมาผ่านที่
ท่ า เรื อของสิ งคโปร์ น้ ี เสมอ ถนนออร์ ช าร์ ด จัด ได้ว่ าเป็ นแหล่ ง ช็อ ปปิ้ งระดับ โลก เพราะว่ามี
ศู น ย์ก ารค้า ร้ า นค้า และโรงแรมชั้น ดี ม ากมายตั้ง อยู่เ รี ยงราย สองฝั่ ง ถนน อาทิ เ ช่ น ห้ า ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ อื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่สนามบินชางกี หรื อโรงแรมที่พกั

เอเซียออนทัวร์

4

การชาระเงิน
อัตรานี้รวม :
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
• ค่าห้องพักโรงแรม
• ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

เอเซียออนทัวร์
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