
    

 

 

เลือกวันเดินทางได้เอง  

ต้ังแต่วันน้ี ถึง กันยายน 2560 

** ตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)   
** โรงแรมพร้อมอาหารเช้าใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภัย 

** GARDEN BY THE BAY สวนพันธ์พืชนานาชนิดจากทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด 

** Fun Full Day UNIVERSAL STUDIO  

**อลังการมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหร+ูคาสิโนระดับ 6 ดาว 

**ถ่ายรูปคูเ่มอร์ไลอ้อน 

**ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะพระเขี้ยวแก้ว 
**ช้อปปิ้งจุใจออชาด และ ไชน่าทาวน ์
**ช้อปชิมชิลล์สินค้าราคาถูก ณ บูกิต ฟรีของที่ระลึกอาทิเช่น กระเป๋าช้อปปิ้ง !!!!!!! 

** ข้าวมันไก่สิงคโปรแ์ละบะกุ๊ดเต๋ข้ึนช่ือของสิงคโปร!์ 
 
 
 

โรงแรม ราคาต่อท่าน (ห้องพักคู่)    จอยแลนด์ หักค่าต๋ัว     

 
Fragrance crystal free wifi  NO ABF ***3 

13,999 บาท 

Except 11-16 April  , 02-
05 June ,  

30 May-02 June  , 05-11 
June , 17-20 Sept ,18-21 
October , 19-21 Oct , 24 

- 25 Dec,  31 Dec 
15,999 บาท 

- 5,000 บาท 
 

สิงคโปร์ทัวร์ครบแบบส่วนตัว3D2N 
เลือกวันเดินทางได้เอง ข้ันต ่า 4 ท่าน 13,999 

บาท/ท่าน 

 
    

 

 

 



 
Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+ 

15,999  บาท 

Except 11-14 April  , 02-
05 June ,  

30 May-02 June  , 05-11 
June , 17-20 Sept ,18-21 
October , 19-21 Oct , 24 

- 25 Dec,  31 Dec 
17,999  บาท 

- -5,000 บาท 
 

 
Boss hotel lavender free wifi ****3.5 

16,500  บาท 

Except 11-14 April  , 02-
05 June ,  

30 May-02 June  , 05-11 
June , 17-20 Sept ,18-21 
October , 19-21 Oct , 24 

- 25 Dec,  31 Dec 
18,999 บาท 

- 5,000 บาท 
 

 
Grand Chancellor orchard****  3.5 

16,500  บาท 

Except 11-14 April  , 02-
05 June ,  

30 May-02 June  , 05-11 
June , 17-20 Sept ,18-21 
October , 19-21 Oct , 24 

- 25 Dec,  31 Dec 
18,999  บาท 

- 5,000 บาท 
 

     



วันแรก (-/L/D) 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ SL104 Bkk-SIN 07.40-11.20  
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่าง      เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง 
(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เที่ยง      บะกุ๊ดเต๋ขึ้นชื่อ! 
บ่าย      จากนั้นนําท่าน วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีช่ือเสียง
อย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่
กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสําเร็จนั่นเอง นําท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ 
ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าช้ันนําให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ  
ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถ่ิน ซึ่งล้อมรอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ต้ัง
ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก ผ่าน
ชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย  ซึ่งได้มอบ
ให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ใน
ครั้งแรก นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่ง
ปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน  ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิว
ริมแม่น้ าสิงคโปร์ 
นําท่านแวะชม  น้ าพุแห่งความมั่งคั่ง  Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน
เทคซิต้ี ซันเทค โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ําพุ และได้สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวย
ตลอดปี 
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส และยัง
มี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน”ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น
คาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุก ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้ง
ทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 
Prada, Burberry, Cartier 
พาท่านชมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์  GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้

    



ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ (ไม่รวมตั๋วค่าเข้า 2 โดม 850บาท
ต่อท่าน com 200บาท ) 
เย็น      ข้าวมันไก่สิงคโปร์! 
จากนั้นเข้าสู่ที่พักเพื่อเช็คอิน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย  
วันท่ีสอง       (B/-/D)        
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Fun Full Day UNIVERDAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุด
ตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ี  
เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ี
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน  
ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟ
อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บน
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับ
การเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 

***(อิสระอาหารกลางวัน และ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว)***  
เย็น      ฟรีคูปองรับประทานอาหารเย็นมูลค่า 10 เหรียญต่อ 1ท่าน ให้ท่านได้เลือกสรรเมนูดังของประเทศ
สิงคโปร์! 
18.30 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  จากนั้นเข้าสู่ที่พักอิสระตามอัธยาศัย      
วันท่ีสาม        (B/-/-) 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระตามอัธยาศัย check out 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกีออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง SL101 SIN-BKK 12.00 -13.35  
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของ
สายบิน ไม่มีหัวหน้าทัวร์*** กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า  

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***  



อัตราน้ีรวม   
 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ –สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ช้ันประหยัด)  
 ค่ารถบริการตามโปรแกรม  
     ทัวร์บริการโดย Driver come guide (English speaking)  
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
อัตราน้ีไม่รวม   
 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 10 SGD/1ลูกทัวร์  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ( 2B / 1L / 2D) 
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 15 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 


