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           Update 2/11/2022 

Program FIN Singapore package 3 Day 2 Night (Private) 
 

วนัแรก  สงิคโปร ์City Tour 
……  เดนิทางถงึสงิคโปร ์ไกดท์อ้งถิน่ น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองสงิคโปร ์โดย
 รถตู ้น าทา่นเทีย่วชมรายการดังนี้ 
 ทา่นสามารถเลอืกสถานทีเ่ทีย่วได ้3 แหง่ (ทวัรค์ร ึง่วนัไมเ่กนิ 4 ชม.) 
 1.Merlion สงิโตพน่น ้า  7.Garden by the bay สวนตน้ไม ้
 2.Marina Bay Sand   8.Mount Feber ยอดเขาสงิคโปร ์
 3.วัดพระเขีย้วแกว้   9.วัดเจา้แมก่วนอมิ 
 4.Haji Lane ศลิปะฝาผนัง  10.อโุมงคต์น้ไม ้Fort Canning 
 5.China Town    11.Clark Quay ยา่นรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์
 6.Street Art Kampong คังคไุบ 12.Jewel Changi น ้าตกกลางหา้ง 
 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร Song Fa บักกุด๊เต ๋ 
 (กรณีที่เที่ยวบนิเข้าสงิคโปรก์่อนเที่ยง จะเปลี่ยนเป็นรบัประทาน
 อาหารกลางวนัแทน) 
 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง  Optional Ticket เลอืกตามใจทา่นทีต่อ้งการ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก 
1.Universal Studio   ผูใ้หญ ่ 1,900 บาท เด็ก 1,650บาท 
ตัง้แตวั่นที ่13 ม.ค.- 3 ก.พ. ม ีsurcharge Chinese New Year เพิม่ 850 บาท 
ลกูคา้จะไดร้ับ voucher คปูองอาหาร ทา่นละ S$20 เด็ก S10แลกอาหารภายใน 
และคปูองสว่นลดซือ้สนิคา้ S$8 
2.Cable Car Sentosa   ผูใ้หญ ่ 600  บาท เด็ก 500 บาท 
3.Sky Helix Sentosa   ผูใ้หญ ่ 550  บาท เด็ก 520 บาท 
4.ลอ่งเรอื Royal Albatoss Dinnerผูใ้หญ ่ 7,350 บาท เด็ก  - บาท  
5.Garden by the bay Supertreeผูใ้หญ ่ 380  บาท เด็ก 350 บาท 
6.Singapore Zoo   ผูใ้หญ ่ 1,250 บาท เด็ก 1000 บาท 
7.Singapore Flyer    ผูใ้หญ ่ 1,050 บาท เด็ก 750 บาท 
8.Bumboat Singapore river ผูใ้หญ ่ 700  บาท เด็ก 600 บาท  
9.Night Safari    ผูใ้หญ ่ 1,400 บาท เด็ก 1,100บาท 
10.Sky park MBS   ผูใ้หญ ่ 650  บาท เด็ก 550 บาท 
11.River Wonder   ผูใ้หญ ่ 1,050 บาท เด็ก 850 บาท 
12.Museum of Icecream   ผูใ้หญ ่ 1,500 บาท เด็ก 1,500บาท 
13.Cloud Forest Garden  ผูใ้หญ ่ 1,250 บาท เด็ก  1,050บาท 
14.Flower dome+SuperTree ผูใ้หญ ่ 800  บาท เด็ก 700  บาท 
15.Garden by the bay 2 Dome ผูใ้หญ ่ 1400  บาท เด็ก  1200 บาท  
 



ราคาดงักลา่วเป็นราคาต ัว๋เขา้ชมอยา่งเดยีว 
กรณีตอ้งการรถรบัสง่ คนัละ 3200 บาท (คา่รถรบัสง่ไปกลบั) 
ไกดท์อ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ย 2,600 บาทบรกิารภายใน 4 ช ัว่โมง 
 

วนัทีส่าม  อสิระชอ้ปป้ิง สนามบนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่ัก 
 อิสระชอ้ปป้ิง ไดเ้วลาสมควร พบกันที่ลอ้บบี้โรงแรม รถบริการน าท่าน
 เดนิทางสูส่นามบนิ 

 
อตัราคา่บรกิาร (ไทยบาท)    

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

Ibis Bugis 3* 
no breakfast 

5550 5990 6390 7150 9790 3000 

Chancellor @ Orchard 3* 6800 6950 7500 8150 10850 4000 

Royal @ Queen4* 6990 7100 7690 8290 10900 4590 

Orchard Rendezvous 4* 9590 9890 10590 11390 13990 7000 

@ 
 
 
 
@ 
 
 
 
@ 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม  
คา่ทีพ่กัโรงแรม 2 คนื, คา่อาหารตามรายการระบ,ุ คา่รถรบัสง่, คา่ไกด์
ทอ้งถิน่ 
 
กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 12-2 ปีพกักบัผูใ้หญค่ดิ  60% จากราคาผูใ้หญ ่
กรณีมเีตยีงเสรมิราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่ 
เด็กต า่กวา่ 2 ขวบฟร ี
 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั, คา่Optional Tour, คา่รถรบัสง่และไกดใ์น
วนัทีซ่ ือ้Optional Tour, คา่ภาษตีา่งๆ, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, คา่ประกนัภยั
ตา่งๆ, คา่ไกดท์อ้งถิน่ 
 
หมายเหต ุทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การลา่ชา้ของสายการบนิ 
หรอืการลา่ชา้ของทา่นเอง, รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ราคาดงักลา่วเป็นราคาวนัปกตทิีย่งัไมร่วม Surchage 
ในกรณีทีต่รงกบัวนัทีเ่ป็นเทศกาลหรอืการจดังานพเิศษ 
 
ราคานีใ้ชเ้ดนิทางไดภ้ายใน 31 ม.ีค.2566 นีเ้ทา่น ั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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