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Update 6/1/2023 

Program Full Singapore package 3 Day 2 Night (Private) 
 

วนัแรก  สงิคโปร ์City Tour – บกักุด๊เต ๋
……  เดนิทางถงึสงิคโปร ์ไกดท์อ้งถิน่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงสงิคโปร ์โดย
 รถตูน้ าทา่นเทีย่วชมรายการดังนี้ 
 ทา่นสามารถเลอืกสถานทีเ่ทีย่วได ้ 3  แหง่ (ทวัรค์ร ึง่วนั ไมเ่กนิ 4 ชม.)  

 1.Merlion สงิโตพ่นน ้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 ่า ณ รา้นอาหาร Song Fa บักกุด๊เต ๋
 กรณีทีเ่ทีย่วบนิของลกูคา้เขา้กอ่นเทีย่ง เปลีย่นเวลารบัประทานอาหารค า่ 

 เป็นเวลารบัประทานอาหารเทีย่งแทน จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม 
 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ตั๋วทอ่งเทีย่วเสรมิเพิม่เตมิ ไดด้ังนี้ (ไมร่วมไกดร์ถรับสง่) 
 1.Bumboat Singapore River ผูใ้หญ ่ 700 บาท เด็ก 600 บาท  
 2.Night Safari    ผูใ้หญ ่ 1,400บาท เด็ก 1,100บาท 
 3.Sky park MBS   ผูใ้หญ ่ 650 บาท เด็ก 550 บาท 
 4.Garden by the bay superTreeผูใ้หญ ่ 400 บาท เด็ก 350 บาท 
 5.Cloud Forest Garden  ผูใ้หญ ่ 1,250บาทเด็ก  1,050บาท 
 6.Flower dome+SuperTree ผูใ้หญ ่ 800 บาท เด็ก 700  บาท 
 7.Garden by the bay 2 domes ผูใ้หญ ่ 1350 บาท เด็ก 1200 บาท 
 
  

วนัทีส่อง  Universal Studio 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก 
 รถรับทา่นจากทีพั่ก น าทา่นสู ่Universal Studio ใหท้า่นสนุกสนาน
 เพลดิเพลนิกบั เครือ่งเลน่ตา่งๆ (รวมคา่เขา้ชมและรถรับสง่) อสิระ
 อาหารกลางวันเพือ่สะดวกในการเทีย่วชมใน Universal Studio  

 
*ต ัง้แตว่นัที ่13 ม.ค.-3 ก.พ.จะม ีSURCHAGE CHINESE NEW 
YEAR ทา่นละ 850 บาททา่นจะไดร้บั Voucher คปูองอาหารภายใน
สวนสนุกทา่นละ S$20 เด็ก S$10 และไดร้บั Voucher สว่นลด
รา้นคา้ S$8 
 
 
 



ทา่นสามารถซือ้รายการ ทอ่งเทีย่วเพิม่เตมิ ดงันี ้
 1.Cable Car Sentosa  ผูใ้หญ ่ 600 บาท เด็ก 500 บาท 
 2.Sky Helix Sentosa  ผูใ้หญ ่ 550 บาท เด็ก 520 บาท 
 3.S.E.A.Aquarium  ผูใ้หญ ่ 1,050บาท เด็ก 850 บาท 

ราคาของรายการเสรมิ รวมรถรบัสง่ ยงัไมร่วมคา่บรกิารไกดท์อ้งถิน่  
(คา่บรกิารไกดค์รึง่วนั 2,600บาท 4ชม.)  
คา่รถตู ้รบัสง่ไปกลบั คนัละ 3,200 บาทกรณีซือ้ออพช ัน่เสรมิ 

   
 

วนัทีส่าม  อสิระชอ้ปป้ิง สนามบนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่ัก 
 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซือ้รายการเสรมิ ไดเ้วลาสมควร เจา้หนา้ทีค่นขับรถ
บรกิาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 1.Singapore Zoo  ผูใ้หญ ่ 1,250 บาท เด็ก 1000 บาท 
 2.Singapore Flyer   ผูใ้หญ ่ 1,050 บาท เด็ก 750 บาท 
 3.River Wonder  ผูใ้หญ ่ 1,000 บาท เด็ก 850 บาท 
 4.Museum of Ice cream  ผูใ้หญ ่ 1,500  บาท เด็ก 1,500บาท 

 รายการเสรมิดังกลา่ว ของวันทีส่าม เป็นราคาคา่เขา้ชมอยา่งเดยีว 
 ไมร่วม ไกด ์และ รถรับสง่ 
 

อตัราคา่บรกิาร (ไทยบาท)     

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

Ibis Bugis3*no breakfast 7590 7990 8590 9660 13200 3000 

Chancellor @ Orchard 3* 9150 9500 9990 10950 14800 4000 

Royal@Queen 4* 9490 9990 10400 11611 14800 4590 

Orchard Rendezvous 4* 11650 11950 12550 13650 17200 7000 

*เดนิทางเฉพาะชว่งวนัที ่13 ม.ค.-3 ก.พ.จะม ีSURCHAGE 
CHINESE NEW YEAR ทา่นละ 850 บาททา่นจะไดร้บั Voucher 
คปูองอาหารภายในสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO ทา่นละ S$20 
เด็ก S$10 และไดร้บั Voucher สว่นลดรา้นคา้ S$8 

 



 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม  
คา่ทีพ่กั 2 คนื, คา่อาหารตามรายการระบุ, คา่รถรบัสง่, คา่ไกดท์อ้งถิน่
,คา่เขา้ชมตามระบุ 
กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกักบัผูใ้หญค่ดิ  60% จากราคาผูใ้หญ ่
กรณีมเีตยีงเสรมิราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่เด็กต า่กวา่ 2 ขวบฟร ี
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั, คา่Optional Tour, คา่รถรบัสง่และไกดใ์นวนัที่
ซือ้Optional Tour, คา่ภาษตีา่งๆ, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, คา่ประกนัภยั
ตา่งๆ, คา่ไกดท์อ้งถิน่ 
 
หมายเหต ุทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การลา่ชา้ของสายการบนิ 
หรอืการลา่ชา้ของทา่นเอง, รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ราคาดงักลา่วเป็นราคาวนัปกตทิีย่งัไมร่วม Surchage 
ในกรณีทีต่รงกบัวนัทีเ่ป็นเทศกาลหรอืการจดังานพเิศษ 
 
ราคานีใ้ชเ้ดนิทางไดต้ ัง้แต ่31 มนีาคม 2566 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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