
 

  

 
 

 
 

Except 25 Jan – 03 feb ,1-5 March,  30 March – 02 April , 08 – 11 June, 17 – 20 September 2020 

 

 

                                             เดอะแก๊ง 4 ท่าน แบบส่วนตัว ทวัร์ครบ ออกทุกวัน 

   



 

โรงแรม ราคาต่อท่าน (หอ้งพกัคู่)    พกัเดีย่วเพิม่     
 
 

Fragrance crystal free wifi  NO ABF ***3 7,999 บาท 
 

2,250 บาท 
 

 
 
 
 

Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+ 

10,500  บาท 

  2,900 บาท 
 

 
 
 
 

Boss hotel lavender free wifi ****3.5 

10,999  บาท 

  3,900 บาท 
 

 
 
 
 

Chancellor orchard****  3.5 10,999  บาท 
 

3,900 บาท 
 

    



 

วนัแรก (-/-/D) 
เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง

สงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่ง      เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่ (เวลา
ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

บา่ย      จากนัน้น าทา่น วัดเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่ง
มาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศกัดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศักดิส์ทิธิใ์นองคเ์จา้แมก่วนอมินัน้  มา

จากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง แวะช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) 
ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ของฝากมากมาย  

ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและ
ศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ
สงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก  ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หนัหนา้ออกทางอา่วมารนิ่า มทีัศนียภาพทีส่าย
งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน  

น าทา่นผ่านชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซันเทค
ซติี ้ซันเทค โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

จากนัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ารนี่า เบย ์แซนดส์ และยังม ี“มา
รนี่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคาร

มากมาย 
พาทา่นชมแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นไดช้ม

การจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์(ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ 2 โดม 850 บาทตอ่
ทา่น ) 
เย็น      บะกุ๊ดเต ๋มชิลนิสตาร ์Song fa restaurant  

จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กเพือ่เช็คอนิ และพักผ่อน ตามอัธยาศัย  
วนัทีส่อง       (B/-/-)        

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Fun Full Day UNIVERDAL STUDIO ใหท้า่นไดพ้บกับการแสดงสดุ
ตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์
ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทีแ่รกและที ่

เดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบ
ใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน  

18.30 น.        ไดเ้วลาอันสมควร พบกนัณ จุดนัดหมาย จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กอสิระตามอัธยาศยั      
 

วนัทีส่าม        (B/-/-) 
08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระตามอัธยาศยั check out 
เดนิทางสูส่นามบนิชางกเีพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  
 
 
 
  



 

อตัรานีร้วม   
 คา่รถบรกิารตามโปรแกรม  
     ทวัรบ์รกิารโดย Driver come guide (Thai or English speaking)  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

อตัรานีไ้มร่วม   
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ชัน้ประหยัด)  
 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 10  SGD/1ลกูทัวร ์ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 


