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3 วัน 2 คืน 

เริ่มตน้ที่ ท่านละ 

12,900 ฿ 

 

 

แพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงอิสระ 3วัน 2คืน ราคาสุดคุ้ม!! 
โดยสายการบิน  Thai Lion Air (SL) เลือกวันที่เดินทาง 
โรงแรม และจำนวนคืนเข้าพักได้ตามใจคุณ 

      
ต๋ัวเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม 2 คืน รถรับ-ส่ง CITY TOUR อาหารเช้า 

ที่โรงแรม 
 
 
 

วันเดินทาง :    วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563  
โรงแรมที่พัก :    เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย 

บิน Thai Lion Air เวลาสวย ออกจากกรุงเทพฯเช้า กลับจากสิงคโปร์ค่ำ 
 เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย เน้นทำเลที่ตั้งสะดวกสบาย 
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รายละเอียดแพคเกจ 

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์โดยสายการบิน Thai Lion Air  (SL) 
2. ภาษีสนามบินทัง้ที่ประเทศไทยและสิงคโปร ์
3. รถรบัส่งสนามบิน – โรงแรม –สนามบิน  
4. โรงแรมที่พกั จ านวน 2 คืน (รวมอาหารเชา้) 
5. บตัรเขา้สวนสนกุ Universal Studio 
6. โปรแกรมการเดินทาง 

Day1  เจา้แม่กวนอิมตงฮดุ, ผ่านชมอาคารรฐัสภา, เมอรไ์ลออ้น, น า้พแุห่งความมั่งคั่ง, Garden by The Bay (ไม่รวมคา่บตัร
เขา้ชม), ชมการแสดง แสง สี เสียง “Spectra New Light & Water Show” 
Day2  Universal Studio (รวมคา่บตัรเขา้ชม) 
Day3  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หมายเหต:ุ ส าหรบัเดินทางขัน้ต ่า 4 ท่าน และท่านสามารถเพิม่จ านวนคืนเขา้พกัไดม้ากตามความตอ้งการ สอบถามอตัรา
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมกบัเจา้หนา้ที่ 

 
ราคาตามรายละเอียดทัง้หมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่าน้ัน  

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีนั่งว่างของตั๋วเคร่ืองบิน หอ้งพกั ราคาท่ีพกั และราคาตั๋วเคร่ืองบิน ทัง้นีร้าคาและสถานะ
จะยืนยนัหลงัจากที่ลกูคา้ท าการส่งชื่อเขา้มาจองแลว้ (Real Time +Case by Case) 

 

เลือกเที่ยวบิน  
สายการบิน Thai Lion Air 

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ สิงคโปร์ - กรุงเทพ 
□ SL100 07.40 - 11.20 □ SL105 20.30 - 22.05 

 
เลือกโรงแรม 

 

Hotel Chancellor Orchard, Grand Pacific  Hotel, Parc Sovereign Hotel, V Lavender Hotel, 
V Bencoolen Hotel  

** ฟรีอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

หอ้งพกั ผู้ใหญ่ / เด็กมีเตียง   ราคาทา่นละ 12,900 บาท  

หอ้งพกั เด็กไมม่ีเตียง   ราคาทา่นละ 9,900 บาท  
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รายการทัวร์ 

วันที ่ รายการ 

1 
กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์: เจา้แม่กวนอมิตงฮดุ, ผ่านชมอาคารรฐัสภา, เมอรไ์ลออ้น, น า้พแุห่งความมั่งคั่ง, Garden by The Bay 
(ไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม), ชมการแสดง แสง สี เสียง “Spectra New Light & Water Show” 

2 Universal Studio (รวมค่าบตัรเขา้ชม) 

3 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั :  สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 รายละเอียดการเดินทาง :    

วันแรก 
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมตงฮุด – ผ่านชมอาคารรัฐสภา – เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่ง
ความม่ังคั่ง, Garden by The Bay - ชมการแสดง แสง สี เสียง “Spectra New Light & Water 
Show” 

 
 

07.40 น. 
11.20 น. 

 
 
 
 

บ่าย 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารเพื่อท าการเช็คอินตรวจบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทางดว้ยตนเอง (ไม่มีเจา้หนา้ที่) 
เหินฟ้าสู ่สิงคโปร ์โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 100 
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้
สู ่ตวัเมือง สิงคโปร ์ที่มีการจดัผงัเมืองเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และสะอาดสะอา้นจนท่านตอ้งทึ่ง (เวลา
ทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 
จากนัน้เดินทางสู ่ วดัเจา้แม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood 
Cho Temple)  วดันีเ้ป็นวดัที่มีชื่อเสียง ซึ่งทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละ
นกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัดิส์ิทธิ์มาก  ความเชื่อในความศกัดิส์ิทธิ์

ขององคเ์จา้แม่กวนอิมนัน้ มาจากคนที่มากราบไหวข้อพร แลว้
ประสบความส าเรจ็นั่นเอง วดันีส้รา้งขึน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพ มาตัง้รกรากอยู่ในประเทศ เพื่อสกัการะเจา้แม่กวนอิม และใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางส าหรบัพบปะ พดูคยุ ประชมุเรื่องราวต่างๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บรเิวณนีถ้กูโจมตีพงั
พินาศไปตามๆ กนั แต่เกิดปฎิหารยอ์ย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งนี ้กลบัไม่ไดร้บั
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เย็น 

ความเสียหายใดๆ จากเหตรุะเบิดในครัง้นัน้ ท าใหห้ลายคนเชื่อว่าเป็นความศกัดิส์ิทธิ์ขององคเ์จา้แม่
เอง 
น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop ) ที่นี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้
มากมาย อาทิ น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ของฝากมากมาย ฯลฯ 

 
จากนัน้พาท่านชมเมืองสิงคโ์ปร ์ซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล 
ศาลฎีกา และ  ศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภา “Old 
Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก 

 
ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย  ซึ่งได้
มอบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโ์ปรเ์มื่อครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือนที่
สิงคโปรเ์ป็นครัง้แรก 
 
น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ ์ของประเทศ
สิงคโปร ์ โดยรูปป้ันจะมีลกัษณะเป็นครึง่สิงโต ครึง่ปลา โดยจะ
หนัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มีทศันียภาพที่สวยงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็น “ โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ย 
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน จากนัน้ใหอิ้สระท่านเดินชม นนอลิซาเบธวอลค ์ซึ่งเป็นจดุชมวิวรมิ
แม่น า้สิงคโปร ์
 
น าท่านแวะชม “น า้พแุห่งความมั่งคั่ง (Fountain Of Wealth)” แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่
ตกึซนัเทคซิตี ้โดยค าว่า ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า ความส าเรจ็ชิน้ใหม่ ซึ่งหมู่ตกึซนัเทค 
สรา้งขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง นบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สดุในเมือง  โดยคนสิงคโปรเ์ชื่อ
ว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและร  ่ารวยตลอดปี 
จากนัน้พาท่านชม “Garden by The Bay” อิสระใหท้่านได้
ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไม้
นานาพนัธ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยาน
แห่งชาติของสิงคโปร ์(ไม่รวมตั๋วและค่าเข้า 2 โดม“Flower 
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Dome & Cloud Forest  ทา่นสามารถซือ้เพ่ิมเติมได้ ผู้ใหญ่ 540 บาท /เด็ก 350 บาท) 
จากนัน้อิสระน าท่านมาที่ “Marina Bay Sand” รีสอรท์ หรู 
ใหญ่ที่สดุในสิงคโปร ์ซึ่งโรงแรมเปิดใหบ้รกิาร หอ้งพกัและ
หอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือ
ตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 หลงั ซึ่งดา้นบนโรงแรม มีสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า “แซนด ์สกาย พารค์” มีพืน้ที่กวา้งขวา้ง 
12,400 ตร.ม. และเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสงู 200 ม. บน

สวนไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม  มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่
หรูหรา ชื่อ The Sky on 57 และยงัมี ’มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ที่ตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า 
หรูหรา ฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม  จดัไดว้่าเป็นคาสิโน ที่เต็มไปดว้ยเกมสก์ารพนนัทกุรูปแบบ  ซึ่ง
นกัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมสท์ุกรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนักว่า 600 โต๊ะ  มีตูพ้นนัหยอด
เหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล็คแจ็ค บาคาร่า ไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ 
นอกจากนัน้ภายในยงัมีรา้นคา้ปลีก และภตัตาคารอาหารมากมาย ส าหรบันกัชอปป้ิงทัง้หลาย
สามารถเลือกซือ้สินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier 
 
ชมการแสดงโชว ์แสง สี เสียงและน า้ ท่ีใหญ่ ที่สดุใน 
South East  Asia  กบัการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra  
New Light & Water Show การแสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน 
Promenade หนา้มารนิ่า เบย ์แซนด ์เป็นลานที่นั่งหนั
หนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า 
 
เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วันท่ีสอง Universal Studio 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่Fun Full Day Universal Studio ท่านจะได ้พบ
กบัการแสดงชุดตระการตาและความสขุสนุกไม่รูจ้บในที่เดียว ซึ่งท่าน
และครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ที่โลกยงัตอ้ง
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ตะลงึ ท าการเปิดฉากความสนกุกบั ยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ ที่แรกและที่เดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้กบัเครื่องเลน่ 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ที่ออกแบบใหม่ หรือ ดดัแปลงเพื่อที่นี ้
โดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ 
 
1. โซน Sci-fi City พบกบัความที่สดุของรถไฟเหาะรางคู่ ทัง้หวาดเสียว
และสงูที่สดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตร โดยจ าลองจากซีรี่ย์
ชื่อดงัแบทเทิลสตาร ์กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ลน่สามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่าย
มนษุย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศ อย่าง
หวาดเสียว ของแต่ละฝ่าย  
 
2. โซนอียิปตโ์บราณ พบกบัเครื่องเลน่เขย่าขวญัที่มีความเรว็สงู  และ
ความน่ากลวัของเหลา่วิญญาณมมัมี่ที่มกัจะคืบคลาน ท่ามกลางความ
มืด ท่ีจะมาท าใหค้ณุขนลกุซู่  โดยไม่รูต้วั 
 
3. โซนเดอะ ลอสต์เวิลด ์หรือดินแดนจลุสิคปารค์  ที่พายอ้นอดีตกลบั
ไปสูย่คุดกึด าบรรพ ์หากใครลว่งล า้เขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่า
หาคณุทนัที  เท่านัน้ยงัไม่พอ คณุยงัไดพ้บการแสดงโชวผ์าดโผนเสี่ยง
ตายของเหลา่สตัน้ไดท้ี่วอเตอรเ์วลิด ์ 
 
4. โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชิวๆ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบ
กบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตก์ารต์นู เรื่องมาดากสัการ ์อาทิเช่น 

อล็กซ,์ มารตี์,้ เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอ้นรบัคณุเขา้สูป่่าทบึแห่งนี ้ 
 
 
5. โซนนิวยอรก์ สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอรก์ เมืองที่ใหญ่ และเจรญิที่สดุในอเมรกิา และ ตื่นตาไปกบั
บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตก์ารแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพิเศษไลท ์! คาเมร่า ! 
แอคชั่น ! สรา้งโดย สตีเว่น สปีลเบิรก์  
 
6. โซนฮอลลี่วูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรบัจากเหลา่เซเลบรตีิ ้ที่จะยืนปรากฏตวั
บนทอ้งถนนแห่งนี ้ 
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7. โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก  กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย ์
พรอ้มทัง้ชมภาพยนต ์4 มิติ เรื่องเชรค็ ซึ่งคณุไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน
นอกจากที่นีเ้ท่านัน้  
        
นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมีมมุ ที่เอาใจนกักิน – ด่ืม – ชอ้ป กบัรา้นอาหาร บาร ์
คลบั ที่รอเสิรฟ์ อาหารและเครื่องด่ืม จากทั่วทกุมมุโลกรวมถึงรา้นชอป
ป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนน
สายที่โดดเด่นที่สดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลิน กบั
การเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์
 

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งหรือ เลือกซือ้แพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. 
 

      เย็น 
20.30 น. 
22.05 น. 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อิสระตามอธัยาศยัพรอ้ม Check out   
 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ สนามบนิชางกี   
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่  SL105 
เดินทางกลบัถงึ สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน า้มนัของสายการบิน 

2. กรุณาเช็คอพัเดดสถานะท่ีวา่งและราคา กบัเจา้หนา้ที่อีกครัง้กอ่นท าการจอง  

3. อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ส าหรบัผูท้ี่เดินทางขัน้ต ่า 4 ท่านขึน้ไป 

4. อตัราคา่บรกิาร ยงัไม่รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลด ลกูคา้สามารถซือ้เพิ่มเติมได ้ตามดา้นล่าง  

น า้หนกั 10 กิโลกรมั  ราคา 500 บาทต่อท่าน ต่อเที่ยว 

น า้หนกั 15 กิโลกรมั  ราคา 650 บาทต่อท่าน ต่อเที่ยว 

น า้หนกั 20 กิโลกรมั  ราคา 800 บาทต่อท่าน ต่อเที่ยว 
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ท่องเที่ยวสิงคโปร์  ราคาสุดคุ้ม
โดยสายการบิน Thai Lion Air 
วิธีการจอง :    

1. รบัจองผ่าน 3 ช่องทาง 

• การจองผ่านระบบการจองทางหนา้เว็บไซต ์ของ www.packagetourhongkong.com  

• Official Line Line ID: @Mileageair  

• ทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เทา่นัน้  
โดยระบรุายชื่อผูโ้ดยสารทกุท่าน โดยมี ค าน าหนา้ชื่อ + ชื่อ + นามสกลุ สะกดตามพาสปอรต์เป็นภาษาองักฤษ  
(ถา้เป็นเด็กกรุณาระบวุนั เดือนและปีค.ศ.เกิด) พรอ้มระบหุวัขอ้การจอง Amazing Singapore Thai Lion Air + วนัเดินทางที่
ท่านเลือก 

2. ระบจุ านวนหอ้งพกั และประเภทหอ้งพกั (เตียงเดีย่ว/ เตียงคู่) ท่ีตอ้งการ 
3. ระบเุบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อกลบัได ้( เบอรม์ือถือและอื่นๆ ) 
4. เราจะตอบกลบั ใหเ้รว็ที่สดุ ภายในวนัและเวลาท าการ (วนัจนัทร-์ศกุร ์09.00-18.30, วนัเสาร ์09.00-14.00 ) 

http://www.packagetourhongkong.com/

