Program Full Singapore package 3 Day 2 Night (Private)
วันแรก

สิ งคโปร์ City Tour
เดินทางถึงสิ งคโปร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสิ งคโปร์ โดยรถตูน้ าท่านเที่ยวชมรายการดังนี้
ท่านสามารถเลือกสถานที่เที่ยวได้ 3 แห่ ง
1.Merlion สิ งโตพ่นน้ า
7.Garden by the bay ปฏิมากรรมสวนต้นไม้
2.Marina Bay Sand โรงแรมเรื อ
8.Mount Feber ยอดเขาสิ งคโปร์
3.วัดพระเขี้ยวแก้ว
9.วัดเจ้าแม่กวนอิม
4.Haji Lane ศิลปะฝาผนัง
10.อุโมงค์ตน้ ไม้ Fort Canning
5.China Town
11.Clark Quay ย่านริ มแม่น้ าสิ งคโปร์
6.Street Art Kampong คังคุไบ
12.Jewel Changi น้ าตกกลางห้าง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร Song Fa บักกุ๊ดเต๋ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม
ท่านสามารถเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มเพิ่มเติม ได้ดงั นี้
1.Bumboat Singapore River
ผูใ้ หญ่ 600 บาท เด็ก 500 บาท
2.Night Safari
ผูใ้ หญ่ 1,350บาท เด็ก 1,050บาท
3.Sky park MBS
ผูใ้ หญ่ 600 บาท เด็ก 500 บาท
4.Garden by the bay 2 Dome
ผูใ้ หญ่ 600 บาท เด็ก 450 บาท

วันที่สอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
รถรับท่านจากที่พกั นาท่านสู่ Universal Studio ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ เครื่ องเล่นต่างๆ (รวม
ค่าเข้าชม) อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการเที่ยวชมใน Universal Studio
ท่านสามารถซื้ อรายการ ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ดังนี้
1.Cable Car Sentosa
ผูใ้ หญ่ 550 บาท เด็ก 450 บาท
2.Sky Helix Sentosa
ผูใ้ หญ่ 500 บาท เด็ก 470 บาท
3.S.E.A.Aquarium
ผูใ้ หญ่ 1,000บาท เด็ก 800 บาท
ราคาของรายการเสริม รวมรถรับส่ ง ยังไม่ รวมค่ าบริการไกด์ ท้องถิ่น (ค่ าบริการไกด์ ครึ่งวัน 2600บาท)

วันที่สาม
เช้า

Universal Studio

อิสระช้อปปิ้ ง สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
อิสระช้อปปิ้ ง หรื อเลือกซื้ อรายการเสริ ม ได้เวลาสมควร เจ้าหน้าที่คนขับรถบริ การ นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
1.Singapore Zoo
ผูใ้ หญ่ 1,200
บาท เด็ก 950 บาท
2.Singapore Flyer
ผูใ้ หญ่ 1,000
บาท เด็ก 700 บาท

3.River Wonder
4.Museum of Ice cream

ผูใ้ หญ่ 1,000
ผูใ้ หญ่ 1,450

อัตราค่าบริการ (ไทยบาท)

บาท
บาท

เด็ก
เด็ก

800 บาท
1,450บาท

ราคาใช้ ได้ ถงึ เดือน ก.ย.65

โรงแรม

10 ท่ าน

8 ท่ าน

6 ท่ าน

4 ท่ าน

2 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิม่

Value Hotel balestier 2*
Chancellor @ Orchard 3*
Furama City Center 4*
Orchard Rendezvous 4*+

7499
8190
8990
10500

7899
8590
9490
10900

8390
9190
9999
11500

9500
9999
11111
12500

12990
13900
14299
15999

2950
3550
4390
5590

@ อัตราค่าบริการรวม
ค่ าทีพ่ กั โรงแรม 2 คืน, ค่ าอาหารตามรายการระบุ, ค่ ารถรับส่ ง, ค่ าไกด์ ท้องถิน่ ,ค่ าเข้ าชมตามระบุ

@ กรณีเด็กอายุต่ากว่า 12-2 ปี พักกับผู้ใหญ่ คดิ 60% จากราคาผู้ใหญ่ กรณีมเี ตียงเสริมราคาเท่ากับผู้ใหญ่
เด็กต่ากว่ า 2 ขวบฟรี

@ อัตรานีไ้ ม่รวม
ค่ าตั๋วเครื่ องบินไปกลับ, ค่ าOptional Tour, ค่ ารถรับส่ งและไกด์ ในวันทีซ่ ื้อOptional Tour, ค่ าภาษีต่างๆ
, ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว, ค่ าประกันภัยต่ างๆ, ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ S$5
หมายเหตุ ทางบริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อการล่าช้ าของสายการบิน หรื อการล่าช้ าของท่ านเอง, รายการ
ท่ องเทีย่ วอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

