
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24524 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 



 

  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์ (หาก

ตอ้งการขึ้นชิงชา้กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 999 บ./ท่าน/รอบ 30 น.) – การ์เด้นบายเดอะเบย์ (แนะน าเขา้ชมโซนพิเศษ!! Set A.

ฟลาวเวอร์โดม คลาวดฟ์อเรสต ์ฟลอรัลแฟนตาซี เพ่ิม 999 บ./ท่าน/3โดม ,Set B. ฟลาวเวอร์โดม คลาวดฟ์อเรสต ์เพ่ิม 699/ท่าน/2โดม 

Set C. เพ่ิม 399 บ./ท่าน/1โดม) – ชมการแสดงดนตรีแสงไฟซุปเปอร์ทรีโกรฟ (รอบการแสดง 19.45น.)  

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์ สายการบิน Scoot โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยเท่ียวบิน TR 625 

14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ - ถ่ายรูป
สิงคโปร์ฟลายเออร์ – การ์เดน้บายเดอะเบย ์– ชมการแสดงดนตรีแสงไฟซุปเปอร์ทรีโกรฟ 

   Ibis Budget 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
2 ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าสู่เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์(รวมตัว๋) – Lau Pa Sat 

Food Center – สะพานเฮลิกซ์ – มาริน่าเบยแ์ซนด ์จุดชมวิวแซนดส์กายพาร์ค    
 แนะน า แนะน า Ibis Budget 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3 อุโมงคต์น้ไม ้- ยา่นไชน่าทาวน์ วดัพระเขี้ยวแกว้ – ชอ้ปป้ิงออร์ชาร์ด – ยา่นบนัเทิงคลาร์กคีย ์ชม

โชวไ์ฟริมอ่าวมารีน่า ล่องเรือ Bumboat 
  แนะน า Ibis Budget 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4 เมอร์ไลออน - Duty Free - ตรอกฮาจิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ  
 แนะน า   

ขาไป TR 625 BKK – SIN  เวลา 10.50น. - 14.15น. 
ขากลบั TR 610 SIN – BKK  เวลา 16.00น. – 17.30น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 999 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง ไดรั้บการจดบนัทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตวัน ้าพุตั้งอยู่

ตรงกลางระหว่างหมู่ตึกซนัเทคทั้งห้าท่ีเช่ือว่ามีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด เปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมและแวะมารับพลงัน ้าแห่งความร ่ารวย ตวัน ้าพุสร้าง

เป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานส่ีขา้ง 

น าท่านถ่ายรูปสิงคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงชา้สวรรคช์มวิวขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางตึกระฟ้า 

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะแก่การชมวิวทิวทศัน์สุดตระการตาของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ ฟลายเออร์ จะพาคุณขึ้นไปสูงจากพ้ืนดิน 165 เมตร หรือเท่าๆ กบัตึก 42 ชั้น และตรง

ต าแหน่งน้ีเองคุณจะมองเห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่างท่ีสวยงามน่าท่ึงและเป็นชิงชา้สวรรคช์มวิวท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย (หากตอ้งการขึ้นชิงชา้กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 999 บ./ท่าน/รอบ 30 น.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูพเิศษ ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee 



การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไมน้านาชนิดจากทัว่โลก  ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกว่า 1 ลา้น

ตารางกิโลเมตร ดว้ยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ลา้นดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ลา้นบาท (แนะน าเขา้ชมโซนพิเศษ!! Set A.ฟลาวเวอร์

โดม คลาวดฟ์อเรสต ์ฟลอรัลแฟนตาซี เพ่ิม 999 บ./ท่าน/3โดม ,Set B. ฟลาวเวอร์โดม คลาวดฟ์อเรสต ์เพ่ิม 699/ท่าน/2โดม Set C. เพ่ิม 399 บ./

ท่าน/1โดม) 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก 
โดยมีการควบคุม อุณหภูมิให้อยูร่ะหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ สวน 
ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก 
จุดท่ีเป็นไฮไลทค์ือสวนดอกไมต้รงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และ
สวนญ่ีปุ่ นท่ีจะมีการหมุนเวียนไมด้อกไปตามฤดูกาลและ ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ภายในประกอบไปดว้ยน น ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า และ
ตน้ไมน้านาชนิด ภายใต ้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสาเพ่ือค ้ายนัแมแ้ต่
ตน้เดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีน่า ท่ึง ส่วนหลงัคาของโดมประกอบดว้ย
แผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ีมีการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศาเซลเซียส คง
สภาพของป่าฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นทุกคน ท่ีมาเยือนจะไดสั้มผสัถึงบรรยากาศ
เหมือนกบัอยูท่่ามกลางหุบเขาในป่าฝน  

 
ฟลอรัลแฟนตาซี (FLORAL FANTASY) เป็นสวนดอกไมท่ี้ผา่นการตกแต่ง มีพ้ืนท่ี 1,500 ตาราง
เมตร เป็นส่วนจดัแสดงท่ีเปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจดัแสดงดอกไมท่ี้มีลกัษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูป
แกะสลกัจากไม ้งานศิลปะจากดอกไม ้ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยูใ่นดินแดนแห่งเทพนิยาย  



ชมการแสดงดนตรีแสงไฟซุปเปอร์ทรีโกรฟ (รอบการแสดง 19.45น.) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก เตรียมชมโชวสุ์ดพิเศษเม่ือพระอาทิตยล์บัขอบ

ฟ้าท่ีจดัเตม็ทั้งแสงสีเสียง เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งฟ้าและสถานท่ีส าคญัอยา่ง มารีน่า เบย ์แซนดส์, ชิงชา้สวรรค ์สิงคโปร์ 

ฟลายเออร์ และสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ อีกมากมาย! 

พกั Ibis Budget หรือเทียบเท่า  



Day 2 ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์(รวมตั๋ว) – Lau Pa Sat Food Center – สะพาน

เฮลกิซ์ – มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค (หากตอ้งการขึ้นจดุชมวิวกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 649 บ./ท่าน)   

เช้า บริการอาหารเช้า  

ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่เกาะเซ็นโตซา เกาะแห่งความบนัเทิงและความสนุกสนาน จากพ้ืนท่ีบนเกาะประกอบไปดว้ยสวนสนุกช่ือดงัอยา่ง ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ พิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑหุ่์นขี้ผึ้ง สวนน ้า ชายหาด เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ท
ชั้นน ามากมาย 

ชายหาดซิโลโซ เป็นหน่ึงในหาดช่ือดงัของสิงคโปร์ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมากมายตลอดทั้งวนั มีหาดทรายเนียนละเอียดสีขาว กบัน ้าทะเลสี
ใส ถึงแมอ้าจจะสู้หลายๆหาดท่ีหลายๆเกาะของไทยไม่ได ้แต่ท่ีน่ีก็มีกิจกรรมใหท้ าหลากหลายตั้งแตเ่ล่นทราย, เล่นน ้าทะเล, ว่ายน ้า, โรยตวั, 
พายเรือคายคั วอลเล่ยบ์อล หรือจะนอนอาบแดดก็ชิวดี 



Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกท่ีตั้งอยูใ่น Resorts World Sentosa ท่ี Sentosa ประเทศสิงคโปร์ มีเคร่ืองเล่น การแสดง และ

สถานท่ีท่องเท่ียว 28 แห่ง ในเจ็ดโซนท่ีมีธีม เป็นหน่ึงในหกสวนสนุก Universal Studios ทัว่โลก  

หากต้องการซ้ือตั๋ว Express Pass กรุณาแจ้งในวันจองเร่ิม 1,699 บ./ท่าน 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  

Sesame Street  Spaghetti Space Chase    TRANSFORMERS The Ride  

Battlestar Galactica:  Human vs. Cylon   Amber Rock Climb 



Jurassic Park  Rapids Adventure       Enchanted Airways  

Dino-Soarin'         WaterWorld   

Shrek 4-D Adventure       Raptor Encounter with Blue   

Lights, Camera, Action!  Hosted by Steven Spielberg  Universal Studios Store 



Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เปิด 24 ชัว่โมง และท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของ สะเต๊ะ สิงคโปร์ ทุกวนัเวลา 1 ทุ่ม เป็นตน้ไป จะปิด

ถนนขายสะเตะ๊กนัเลย ใครเดินในยา่นน้ีจะไดก้ล่ินเตาถ่านหอมๆ ป้ิงสะเตะ๊ควนัโขมง รสชาติดั้งเดิมแบบมาเลเซีย เปิดขายกนัหลายร้าน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ 

สะพานเฮลิกซ์ เปิดเม่ือ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟุต เป็นสะพานคนเดินท่ีมีรูปทรงทนัสมยั

ตั้งอยูท่ี่อ่าวมาริน่าเช่ือมระหว่าง Marina Center กบั Marina South โดยในยามค ่าคนืจะมีการเปิดไฟท่ีประดบัไวใ้ห้ความสวยงามเป็นนอยา่งมาก 



มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของความเจริญกา้วหนา้ทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบนัเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรู

ขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสินคา้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอน พ้ืนท่ีดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม ห้างสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน โรง

ภาพยนตร์ และชอ้ปแบรนดเ์นม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระว่ายน ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนดส์ามารถ

มองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตึกท่ีเป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้ง

แสดงพาสปอร์ตและมีอาย ุ21 ปีขึ้นไปแต่งกายสุภาพ   

จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค เป็นดาดฟ้าท่ีไม่เหมือนใคร โดยสูงจากพ้ืนดิน 200 เมตร มีสระว่ายน ้าลอยฟ้าและจุดชมวิวอนังดงาม จากสระว่ายน ้า

ลอยฟ้าของ Marina Bay Sands SkyPark สามารถมองไปเห็นเส้นขอบฟ้าของสิงคโปร์ในยามกลางวนั (หากตอ้งการขึ้นจุดชมวิวกรุณาแจง้ในวนั

จองจ่ายเพ่ิม 649 บ./ท่าน)   

พกั Ibis Budget หรือเทียบเท่า 



Day 3 อุโมงค์ต้นไม้ - ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขีย้วแก้ว – ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีน่า 

ล่องเรือ Bumboat (หากตอ้งการล่องเรือกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 649 บ./ท่าน)   

เช้า บริการอาหารเช้า  

อุโมงค์ต้นไม้ อยูท่ี่สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลกัษณะเป็นเหมือนบนัไดวนขึ้นดา้นบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือเป็นแลน
มาร์คของนกัท่องเท่ียวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กบัอุโมงคแ์ห่งน้ี  

ย่านไซน่าทาวน์ ยา่นท่องเท่ียวช่ือดงัขึ้นช่ือในเร่ืองแหล่งอาหารการกินหลากหลายรูปแบบ แหล่งซ้ือของฝาก เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตล์โค
โลเนียลท่ีไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดี ประดบัโคมสีแดงตามทอ้งถนน ให้บรรยากาศสไตลจี์นอยา่งแทจ้ริง 



วัดพระเขีย้วแก้ว เป็นวดัขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมยัราชวงศถ์งั เป็นท่ี

ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเป็นพระทนตข์องพระพุทธเจา้บรรจุอยูใ่นสถูปทองค า 

ผูค้นนิยมมาวดัน้ีเพ่ือแกปี้ชง เสริมดวง ขอพรจากเทพเจา้ท่ีคุม้ครองปีเกิด 

ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์ สินคา้แบรนด์

เนมมากมาย ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี...  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ!! บกักุ๊ดเต๋ 



ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ เป็นยา่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถานบนัเทิงยามค ่าคนื ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่า

เบยแ์ซนดส์ เป็นการแสดงน ้าพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักาล และท่านยงัสามารถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถานท่ีไฮไลทต์่างๆ พร้อมเก็บ

ภาพบรรยากาศแห่งความประทบัใจโดยจะใชเ้วลาประมาณ 40 นาที (หากตอ้งการล่องเรือกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 649 บ./ท่าน)   

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ 

พกั Ibis Budget หรือเทียบเท่า 



Day 4 เมอร์ไลออน - Duty Free - ตรอกฮาจิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า  

เมอร์ไลออน เคร่ืองหมายประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นส่ิงท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และเป็นแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free 

ตรอกฮาจิ (Haji Lane) เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แฟชัน่จากร้านคา้และดีไซเนอร์อิสระของวยัรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์ อยู่

ท่ียา่นกมัปง กีลาม ร้านคา้ส่วนใหญ่จะเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และพวกสินคา้ไลฟ์สไตลต์่างๆ เป็นท่ีรู้จกักนัดีจากรูปภาพของร้านคา้ท่ีท่ีตกแต่ง

และทาสี สดใสท่ีบา้นเรือนแบบตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชั้น รวมทั้งภาพกราฟฟิติท่ีผนงับา้นท่ีบ่งบอกความเป็นอินด้ีของตรอกน้ีไดอ้ยา่งดี  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

ได ้ภายในสนามบิน น ้าตกจีเวล เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล-อเมริกนั เป็นอาคารท่ีมีไลฟ์สไตลแ์บบ

ห้างสรรพสินคา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอลงัการมากๆ ดว้ยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตารางเมตร มีน ้าตกในอาคารท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก มีตน้ไมม้ากกว่า 100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัมากกว่า 300 ร้าน 

โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหนา้รวมถึงทางเช่ือมต่อทุกเทอมินอล นบัว่าเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

16.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Scoot โดยเที่ยวบิน TR 610   

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 – 6  ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

24 - 27 พฤศจิกายน 65 16,977.- 16,477.- 4,477.- 
02 – 05 ธันวาคม 65 
(วนัพ่อแห่งชาติ) 

17,977.- 17,477.- 4,477.- 

24 - 27 ธันวาคม 65 
(วนัคริสต์มาส) 

17,977.- 17,477.- 4,477.- 

27 - 30 ธันวาคม 65 17,977.- 17,477.- 4,477.- 
28 - 31 มกราคม 66 14,977.- 14,977.- 4,477.- 

11 – 14 กุมภาพนัธ์ 66 
(วนัวาเลนไทน์) 

16,977.- 16,477.- 4,477.- 

04 - 07 มนีาคม 66 
(วนัมาฆบูชา) 

17,977.- 17,477.- 4,477.- 



   



 

 



 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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