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รหัสทัวร ์:: Teaw So Chiok 

มากกวา่การไปเทีย่ว เพือ่ใหถ้กู สงิคโปร ์คอื 

การไดไ้ปเทีย่วกบั เราผูรู้จ้รงิ เร ือ่งทวัรส์งิคโปร ์

ท ัง้ทวัรจ์อยในทอ้งตลาด และ ทวัรก์รุป๊เหมา เราจดัเต็ม 

 
วเิคราะห ์จดุเดน่ ของโปรแกรมทัวรน์ี ้แบบงา่ยๆ ใหท้า่นดู เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ จองทวัร ์
1.บนิไปไฟตเ์ชา้ บนิกลับไฟตเ์ย็น ท าใหม้เีวลาเทีย่วเยอะ 
2.พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว รวมอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
3.รวมคา่ลอ่งเรอื Bumboat แลว้ 
4.เขา้ชม Garden by The bay 
5.เขา้ชมสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล 
6.ชมโชวน์ ้าพดุนตร ีทีอ่า่วมารน่ิา 
7.ชมมารน่ิาเบยแ์ซน 
8.ถา่ยรปูคูเ้มอรไ์ลนอ์อ้น เจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงยา่นออรช์ารด์ 
9.ทานขา้วมนัไกดร์า้น BOON TONG KEE 
10.ทานบกักุด้เต ๋รา้น Song Fa 

ก าหนดการเดนิทาง แบบยอ่ ใหอ้า่นงา่ยๆ ไมง่ง  

วันแรก สวุรรณภมู-ิสนามบนิสงิคโปร-์น ้าพแุหง่ความมัง่คั่ง-การเดน้บายเดอะเบย-์ลอ่งเรอื 
Bumboat-มารน่ิาเบยแ์ซน  (--/เทีย่ง/ค ่า) 

06.00 น. รับคณะพรอ้มชว่ยเชค็อนิตัว๋ ที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.40 น. เครือ่งออกจากสนามบนิ ของสายการบนิ Tiger Air เทีย่วบนิที ่TR2103 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีสงิคโปร ์จากนัน้ผา่น ตม.สงิคโปร ์แลว้เดนิไปขึน้รถ 
เดนิทางตอ่ไปรา้นอาหาร 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ทีร่า้น Boon Tong Kee เป็นขา้วมนัไกดส์งิคโปร ์(มือ้ที1่) 

บา่ย ไปเทีย่วทีต่า่ง ดังนี ้
-ชมน ้าพแุหง่ความมัง่คั่ง Fountain of Wealth 
-ชมการเ์ดน้บายเดอะเบย ์(หากตอ้งการขึน้ Super Tree จา่ยเพิม่ 8 SGD และหาก
ตอ้งการเขา้ 2 โดม จา่ยเพิม่ 28 SGD) 

ค ่า รับประทานอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร Song Fa Buk Kut Teh (มือ้ที2่) 

จากนัน้ -พาทา่นไปเดนิชม มารน่ิาเบยแ์ซน โซนทีเ่ป็นหา้ง (หากตอ้งการขึน้ลฟท ์ไปชมชัน้ The 
Sands Sky Park ตอ้งจา่ยเพิม่เอง ทา่นละ 23 SGD) 

20.00 น. รอชมโชวน์ ้าพดุนตร ีแสง ส ีเสยี และน ้า ทีช่ ือ่ Wonder Full Light 

จากนัน้ เขา้พักที ่โรงแรม Quality Hotel หรอื Parc Sovereign Albert Hotel หรอื Marrison 
Hotel 

วันทีส่อง วัดเจา้แมก่วนอมิ-สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล (รวมคา่เขา้ชมแลว้)                     (เชา้/--/--) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ (มือ้ที3่) 

08.30 น. -เทีย่ววัดเจา้แมก่วนอมิ 

 -เขา้เทีย่ว สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล (รวมบตัรเขา้ชมแลว้) 
หากทา่นไมเ่ขา้ เราคนืเงนิกลับ ทา่นละ 1,500 บาท 

อาหารเทีย่ง ทานเอง 

อาหารค า่ ทานเอง 

 ทา่นสามารถซือ้ Option Tour S.E.A. Aquarium เพิม่ได ้ในราคา 33 SGD 

18.00 น. เดนิทางกลับสู ่โรงแรมทีพั่ก 

วันทีส่าม เมอรไ์ลออ้น-Duty Free Shop-วัดพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชน่าทาวน-์ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารต์-
สนามบนิชางก-ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (มือ้ที4่) 

08.30 น. -ผา่นชม ท าเนยีบรัฐบาล ศาลฏกีาและศาลาวา่การเมอืง อาคารรัฐสภาเกา่ อาคารเอสพา
นาท 

 -ถา่ยรปูคู ่เมอรไ์ลออ้น ยา่นอา่วมารน่ิา ถนนอลซิาเบธวอลค์ 

 -ชอ้ปป้ิงทีร่า้นสนิคา้ปลอดภาษี 

 -เทีย่วชม วัดพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์

อาหารเทีย่ง ทานเองยา่นไชน่าทาวน ์

 -ชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารต์ 

14.30 น. เดนิทางไปสนามบนิชางก ี

18.00 น. ออกเดนิทางกลับ ดว้ยเทีย่วบนิที ่TR2108 

19.25 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
Jul-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

8-10 JUl 2017 

วนัอาสาฬหบชูา 

บสั1 

14,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

8-10 JUl 2017 

วนัอาสาฬหบชูา 

บสั2 

14,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

14-16 JUL 2017 12,444.- -3,700.- 4,500.- 
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TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

21-23 JUL 2017 12,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

28-30 JUL 2017 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
14,444.- -3,700.- 4,500.- 

Aug-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

4-6 AUG 2017 12,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

12-14 AUG 2017 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ

บสั1 

14,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

12-14 AUG 2017 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ

บสั2 

14,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

18-20 AUG 2017 12,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

25-27 AUG 2017 12,444.- -3,700.- 4,500.- 

Oct-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

14-16 OCT 2017 13,444.- -3,700.- 4,500.- 

TR2103 

0840-1210 

TR2108 

1800-1925 

21-23 OCT 2017 

วนัปิยะมหาราช 
14,444.- -3,700.- 4,500.- 

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)              มเีตยีงลด 500 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น)        ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 3,300 บาท 
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** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุรณี หากไมไ่ดเ้ดนิทาง เนือ่งจากคา่บรกิารที่

สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย** 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร 4 มือ้ และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะ

เหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิใน
การเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ5 SGD/วนั/1ลกูทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   


