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รหัสทวัร ์PKS01 

เทีย่วสงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

บนิตรงจากภเูก็ต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ:: 
-บนิตรงจากภเูก็ต 

-เทีย่วครบ พรอ้มรวมคา่เขา้ชม สงิคโปรย์นูเิวอรแ์วล,ลอ่งเรอืบั๊มโบท๊,Wing Of Time, 

-มไีกดเ์ดนิทางไปกับทา่นตัง้แตส่นามบนิภเูก็ต 

-ไมเ่รยีกเก็บทปิ จากลกูคา้ 

-พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในสงิคโปร ์2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาไมร่วมตัว๋ 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

ราคารวมตั๋ว 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

1-3 ม.ค. 60 13,100 บาท 22,500 บาท 

14-6 ม.ค. 60 13,100 บาท 22,500 บาท 

11-13 ก.พ. 60 13,100 บาท 22,500 บาท 

12-14 ก.พ. 60 13,100 บาท 22,500 บาท 

18-20 ม.ีค. 60 13,100 บาท 22,500 บาท 

1-3 เม.ย. 60 13,100 บาท 22,500 บาท  
วนัแรก สนามบนิภเูก็ต-เมอรไ์ลออ้น-มารน่ิาเบยแ์ซนด-์ลอ่งเรอืบั๊มโบ๊ท                           (-/เทีย่ง/เย็น) 

07.30 น. ทกุทา่นพรอ้มกนัทีส่นามบนิภเูก็ต เคารเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี 

09.50 น. เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD376 

12.40 น. เดนิทางถงึสงิคโปร ์ผา่นตรวจคนเขา้เมอืงของสงิคโปร ์จากนัน้เดนิออกไปขึน้รถ เดนิทางตอ่สู ่
รา้นอาหาร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 

บา่ย พาคณะเดนิทางไปยัง รูปป่ันเมอรไ์ลออ้น หรอื สงิโตพน้น ้า ทีอ่า่วมารน่ิา ซึง่เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญ

ของประเทศสงิคโปร ์เชญิทา่นถา่ยรูป และชมบรรยากาศโดยรอบ หรอื จะน่ังจบิกาแฟระหวา่งรอก็
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เยีย่มครับ 

 จากนัน้เดนิทางไปยัง อาคารรูปทรงเรอืกลางอากาศที ่ตกึมารน่ิาเบยแ์ซน ซึง่เป็นทัง้หา้ง และ 
คาสโินในทีเ่ดยีวกนั (ทา่นทีต่อ้งการขึน้ไปดวูวิทีช่ัน้สกายปารค์ ตอ้งจา่ยคา่ขึน้เองทา่นละ ประมาณ 

600 บาท) 
เชญิทา่นชอ้ปป้ิง และเดนิชมโวนตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั ซึง่ทา่นสามารถเดนิออกไปน่าอา่วมารน่ิา

ไดจ้ากตวัตกึ ก็สามารถมองเห็น สงิคโปรไ์ฟรเ์ออร ์อาคารเอสพานาส เมอรไ์ลออ้นสงิคโปรไ์ดเ้ลย
ครับ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2) 

 จากนัน้พาคณะไปลอ่งเรอื บั๊มโบท๊ เพือ่ชมความงามของอา่วสงิคโปร ์ชมแสงสยีามค า่คนื ทีย่่านค

รักค ีซึง่เป็นย่านกนิดืม่ของคนสงิคโปร ์หลงัจากเวลาเลกิงาน จากนัน้เดนิทางกลับสู ่ทีพั่ก 

พัก เขา้พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS AT KATONG (ระดบั 4 ดาว) 

วนัทีส่อง สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล(รวมคา่เขา้ชมแลว้) – Wing Of Time (รวมคา่เขา้ชมแลว้)        (เชา้/-/เย็น) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรแงแรม (มือ้ที3่) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่เกาะเซ็นโตซา่ โซนของสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล รับตั๋วเขา้จากไกด ์และไกดจ์ะน า
ทา่นเดนิเขา้ไปในยนูเิวอรแ์ซล เพือ่แนะน าโซนตา่งๆ เชน่ โซนโชว ์ตา่ง โซนเครือ่งเลน่ โซนเขา้

รวมกจิกรรม กอ่นทีไ่กดจ์ะปลอ่ยใหท้า่นเทีย่วเองไดอ้ยา่งอสิระ และนัดหมายเวลา เพือ่มาเจอกนั 

อาหาร อาหารเทีย่ง ใหท้า่นทานเองในสวนสนุก ซึง่มรีา้นอาหารมากมาย หรอื 

สามารถมาทานทีฟู่๊ ตคอสที ่โซน มาเลฟู๊ สสตรดี 

 เชญิทา่นสนุกเต็มทีก่บักจิกรรมของ Universal Singapore 

17.30 น. มาพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย เพือ่เดนิทางไปรับประทานอาหารค า่ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที4่) 

17.00 น. พาคณะชม น ้าพุดนตร ีWing Of Time Singapore ซึง่เป็นน ้าพุดนตรโีฉมใหม ่ลา่สดุของสงิคโปร ์

สนุกตืน่เตน้กับแสง ส ีเสยีง และเรือ่งราวทีเ่ลา่ขาน ผา่นตัวละคร 

 เสร็จแลว้เดนิทางกลบัสู ่ทีพั่ก 

พัก เขา้พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS AT KATONG (ระดบั 4 ดาว) 

วนัทีส่าม ไชน่าทาวนส์งิคโปร ์(วัดพระเขีย้วแกว้) – ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สนามบนิภเูก็ต        (เชา้/-/-) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่ย่านไชน่าทาวนส์งิคโปร ์

เชญิทา่นไหวพ้ระเขีย้วแกว้ ทีป่ระดษิฐานอยูใ่นย่านนีด้ว้ยครับ และเลอืกซือ้สนิคา้เป็นของฝากใน

ราคาไม่แพง ในวอคกิง้สตรดีของไชน่าทาวน ์และ โซนอาคารตา่ง ซึง่มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกเยอะ
มากครับ 

10.00 น. พาคณะเดนิทางชอ้ปป้ิง และชม ยา่น ถนนออรช์ารด์ ย่านคา้ขายของชมุชนเมอืงในประเทศสงิคโปร ์

ทีเ่ป็นยา่นเศษฐกจิหลักของประเทศสงิคโปร ์มสีนิคา้แบนดเ์นมทกุประเภท ในราคาทีไ่มส่งูเมือ่
เทยีบกบัราคาในประเทศไทยแลว้ 

11.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ีซึง่เป็นสนามบนินานาชาตขิองประเทศสงิคโปร ์

12.00 น. ชว่ยทกุทา่นในการเชค็อนิตัว๋ พรอ้มโหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง 

13.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิภเูก็ต โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD377 

13.50 น. ทกุทา่นเดนิทางถงึ สนามบนิภเูก็ตโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ และไกดอ์ าลาคณะ 

ราคาคา่บรกิาร 

ขนาดกรุ๊ป ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 
(ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 

ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 
(รวมตัว๋เรือ่งบนิ) 

จ านวน 12 ทา่น  13,100 บาท 22,500 บาท  
ราคานีร้วมแลว้ ดงันี ้:: 

-คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไปกลับ (เฉพาะกรณีจองแบบรวมตัว๋) 
-คา่อาหาร 5 มือ้ 

-คา่ทีพั่ก 2 คนื 
-คา่เขา้สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล 

-คา่ลอ่งเรอืบั๊มโบ๊ท 

-คา่ชมน ้าพุดนตร ีWing Of Time 
-คา่ไกดด์แูลตลอดการเดนิทาง 

-คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

ราคานีย้ังไมร่วม :: 
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-คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ 20 กโิลกรมตอ่ทา่น 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ หรอื ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย กรณีตอ้งการ 

-คา่เขา้ชมอืน่ๆ ทีท่า่นเรยีกใชพ้เิศษทัง้หมด 

 


