
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24856 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

Program FREE Singapore package 3 Day 2 Night (Private) 

 



 
 

วนัแรก  สงิคโปร ์รถรบัสนามบนิ 
………  เดนิทางถงึสงิคโปร ์ รถตูร้ับทา่นจากสนามบนิ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
 หากทา่นตอ้งการหารายการทอ่งเทีย่วเสรมิ ขอแนะน ารายการใหท้า่น
 สามารถเลอืกซือ้ OPTIONAL TICKET ดงันี ้
 1.Singapore Flyer   ผูใ้หญ ่ 1,000 บาท เด็ก 700 บาท 
 2.Bumboat Singapore river ผูใ้หญ ่ 650 บาท เด็ก 550 บาท  

 3.Night Safari  ผูใ้หญ ่ 1,350 บาท เด็ก 1,050 บาท 
 4.Sky park MBS  ผูใ้หญ ่ 600 บาท เด็ก 500 บาท 

 5.River Wonder  ผูใ้หญ ่ 1,000 บาท เด็ก 800 บาท 

 6..Museum of Ice cream  ผูใ้หญ ่ 1,450  บาท เด็ก 1,450 บาท 

 7.City Tour    ผูใ้หญ ่  1300  บาท เด็ก 1300 บาท (MIN 4 PAX) 
 City Tour: (Merlion, Buddha Tooth Relic, Garden by the bay, Fort Canning Garden)  

 รายการเสรมิดงักลา่วขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่รถรบัสง่(เฉพาะซติีท้วัรร์วมแลว้)
 กรณีใชร้ถรบัสง่เพิม่เตมิ คนัละ 3,500 บาท (รบัสง่ไปกลบั) 
 ไกดท์อ้งถิน่ (ครึง่วนั 2,600 บาท 4 ชม.)  
  

วนัทีส่อง  Optional Tour เลอืกตามใจทา่นทีต่อ้งการ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั จากนัน้อสิระหรอืเลอืกซือ้รายการทอ่งเทีย่วเพิม่เตมิ 
 1.Universal Studio  ผูใ้หญ ่ 1,850  บาท เด็ก 1,600 บาท 
  

เน่ืองจากตัง้แตวั่นที ่25 พฤจกิายน 2565 นี้ทาง สวนสนุก universal studio ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ 
จะมกีารเปลีย่นราคาใหม ่เป็น 33 $ โดยจะรวมคปูองอาหารใชแ้ลกทานภายในสวนสนุก  

 

2.Cable Car Sentosa  ผูใ้หญ ่ 550 บาท เด็ก 450 บาท 

 3.Sky Helix Sentosa  ผูใ้หญ ่ 500 บาท เด็ก 470 บาท 
 4.S.E.A.Aquarium  ผูใ้หญ ่ 1,000 บาท เด็ก 800 บาท 
 5.Garden by the bay 2 Domeผูใ้หญ ่ 600 บาท เด็ก 450 บาท 
 6.Singapore Zoo  ผูใ้หญ ่ 1,200 บาท เด็ก 950 บาท 
 รายการเสรมิดงักลา่วขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่รถรบัสง่และ ไกดท์อ้งถิน่ กรณีทีท่า่น
 ตอ้งการบรกิารสามารถแจง้กบัทางบรษิทัฯได ้

 คา่รถตูร้บัสง่ไปกลบัคา่ใชจ้า่ยคนัละ 3500 บาท  
 คา่ไกดท์อ้งถิน่ (ครึง่วนั 2,600 บาท 4 ชม.) 
 

วนัทีส่าม  อสิระชอ้ปป้ิง สนามบนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่ัก 
 อสิระชอ้ปป้ิง ไดเ้วลาสมควร เจา้หนา้ทีค่นขบัรถ บรกิารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางฮ ี

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร (ไทยบาท) 

โรงแรม 10 ท่าน 8 ท่าน 6 ท่าน 4 ท่าน 2 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

Ibis Novena 3* 4,350 4,590 4,790 4,990 5,490 3,000 

Chancellor @ Orchard 3* 5,500 5,650 5,750 5,950 6,650 4,000 

Royal@Queen 4* 5,490 5,690 5,890 6,090 6,790 4,590 

Orchard Rendezvous 4*+ 8,390 8,590 8,790 8,990 9,590 7,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม  
คา่ทีพ่กัโรงแรม 2 คนื, คา่รถรบัสง่, คา่อาหารเชา้ณทีพ่กั 
 
กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 12-2 ปีพกักบัผูใ้หญค่ดิ  60% จากราคาผูใ้หญ ่กรณีมี
เตยีงเสรมิราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่ 
เด็กต า่กวา่ 2 ขวบฟร ี
 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั, คา่Optional Tour, คา่รถรบัสง่และไกดใ์นวนัทีซ่ือ้
Optional Tour, คา่ภาษตีา่งๆ, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, คา่ประกนัภยัตา่งๆ, คา่ไกด์
ทอ้งถิน่ 
 
หมายเหต ุทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การลา่ชา้ของสายการบนิ หรอืการ
ลา่ชา้ของทา่นเอง, รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ราคาดงักลา่วเป็นราคาวนัปกตทิีย่งัไมร่วม Surchage ในกรณีทีต่รงกบัวนัทีเ่ป็น
เทศกาลหรอืการจดังานพเิศษ 
 
ราคานีใ้ชเ้ดนิทางไดภ้ายใน 1 พฤศจกิายน  - 31 ธนัวาคม 2565 เทา่น ัน้ 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



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