
 
SINGAPORE PACKAGE 3D2N 

 
เดินทางวนัน้ี - กนัยายน 2020           ออกเดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป 
          

วนัแรก กรงุเทพฯ - สิงคโปร ์- วดัเจ้าแม่กวนอิม –ซิตี้ทวัรสิ์งคโปร ์         
00.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข...เคานเ์ตอร ์ 

 สายการบิน........ พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิท อิลทิ ฮอลเิดย ์คอยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้น  

 สมัภาระแก่ท่าน          

00.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบิน..... แอรเ์วยเ์ที่ยวบินที่......   

 
(ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 20 นาที / เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) 

00.00 น. เดินทางถงึสนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร ์ประเทศที่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้น 

 หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรพรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกระเป๋าเรยีบรอ้ย   

ค ่ำ 

จากนัน้น  าท่าน วัดเจา้แม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัที่มีช่ือเสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสิงคโปร์

และนกัท่องเที่ยวนบัถือว่าศกัด์ิสทิธ์ิมาก ความเช่ืออนัศักด์ิสทิธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนัน้มาจากคนที่มาไหวข้อพรแลว้ประสบ

[ความส าเร็จนั่นเอง แวะช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น  าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย 

อาทิ น  า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส  าอาง กระเป๋า นาฬิกา ของฝากมากมาย ชมเมืองสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์าก

ไกดท์อ้งถ่ิน ซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท  าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old 

Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาของสงิคโปร ์  ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตร ี การเตน้ร  า การ

แสดงตลก  ถำ่ยรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึ่งปลานีห้นัหนา้ออกทาง

อ่าวมารนิ่า มีทศันียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรม

คล้ำยหนำมทุเรียน น าท่านผ่านชม น ้ำพุแห่งควำมม่ังค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซนัเทคซิตี ้ซนัเทค โดยคนสงิคโปรเ์ชื่อว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พุ และไดส้มัผัสน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี จากนั้น

อิสระท่านที่ “มำรีน่ำ เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปรม์ารนี่า เบย ์แซนดส์ และยงัมี “มารนี่า เบย ์แซนดส์ 

คาสโิน” จดัว่าเป็นคาสโินที่เต็มไปดว้ยเกมการพนนัทกุ ภายในยังมีรา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย พำท่ำนชมแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะ

สงิคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์(รวมตั๋วค่ำเข้ำ 2 โดม) 

รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำน Song fa restaurant เป็นร้ำนท่ีได้รับมิชลินสตำร ์บริกำรท่ำนด้วยเมนู บะกุ๊ดเต๋ 
ท่ีพัก ตำมท่ีท่ำนเลือก 

 



วนัท่ีสอง Universal Studio          
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่ UNIVERSAL STUDIOS ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกับโชวต่์าง ๆ ที่มาในธีมของ ภาพยนตรแ์อนิ

เมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟ์อรม์เมอรส์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปารค์ Jurassic Park, มาดากัสกา้ 
Madagascar, 

เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่น ๆ ให้ท่านได ้สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นสดุพิเศษมากมาย บริเวณ

รอบๆ ยงัมีรา้นอาหารและแหลง่ชอ้ปป้ิงที่ครบครนั  

18.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร พบกนัณ จุดนดัหมาย จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กัอสิระตามอธัยาศยั      
ท่ีพัก ตำมท่ีท่ำนเลือก 

         

วนัท่ีสาม สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ          
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสูส้นามบิน ชางงี  

00.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ..... 

00.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

อลิทิ ฮอลเิดย์... ดแูล กนัและกนั 
 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และ
สายการบิน ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
อตัราน้ีรวม   

- คา่รถบรกิารตามโปรแกรม  
- ทวัรบ์ริการโดย Driver come guide (Thai or English speaking)  
- คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
- คา่ทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 15 กก.  
- คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

อตัราน้ีไม่รวม   
- คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร์–กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยดั)  
- คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนียมประมาณ 10  SGD/1ลูกทวัร ์ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
- คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรดี โทรศพัท์  คา่มนิิบาร ์ฯลฯ 

อตัราค่าบริการ 
โรงแรม ราคาต่อท่าน พกัเด่ียว 

Fragrance crystal free wifi  NO ABF ***3 9,900.- 3,500.- 
Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+ 11,900.- 3,900.- 

Boss hotel lavender free wifi ****3.5 12,900.- 4,900.- 
Chancellor orchard****  3.5 12.900.- 4,900.- 


