
 
 

 
 
 

 

  

 

ไมล์เลจแอร์ แอนด์ แทรเวล     1338/943 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กทม.10120                            “Your Best Hong Kong Trip Producer”  
 

ท่องเที่ยวสิงคโปร์  ราคาสุดคุ้ม
โดยสายการบิน JETSTAR 

 

 

3 วัน 2 คืน 

เริ่มตน้ที่ ท่านละ 

6,599 ฿ 

 

 

แพ็คเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ พักผ่อนพร้อมช็อปป้ิง 
ที่สุดยอดแหล่งชอ็ปป้ิงระดับโลก  
รับประกันราคาสุดประหยัด คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!! 

    
ต๋ัวเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม 2 คืน รถรับ-ส่ง 

 
 
 

วันเดินทาง :    วันนี้ - 31 กรกฎาคม  2563  
โรงแรมที่พัก :    เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย 

บิน JETSTAR เวลาสวย ออกจากกรุงเทพเช้า กลับจากสิงคโปร์ค่ำ 
 เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย เน้นทำเลที่ตั้งสะดวกสบาย 
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รายละเอียดแพคเกจ 

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพ-สิงคโปรโ์ดยสายการบินเจ็ทสตารเ์อเชีย  
 ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดไดด้งันี ้

•  น า้หนกักระเป๋า 15 กิโล เพิ่มเงิน 650 บาทต่อท่านตอ่เที่ยว 

•  น า้หนกักระเป๋า 20 กิโล เพิ่มเงิน 700 บาทต่อท่านตอ่ 
2. ภาษีสนามบินทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ์
3. รถรบัส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน 
4. โรงแรมที่พกั จ านวน 2 คืน ตามโรงแรมที่ท่านเลือก 

หมายเหต:ุ ท่านสามารถเพิ่มจ านวนคืนเขา้พกัไดม้ากตามความตอ้งการ สอบถามอตัราคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมกบัเจา้หนา้ที่  
ราคาตามรายละเอียดทัง้หมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่าน้ัน  

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีนั่งว่างของตั๋วเคร่ืองบิน หอ้งพกั ราคาท่ีพกั และราคาตั๋วเคร่ืองบิน ทัง้นีร้าคาและสถานะ

จะยืนยนัหลงัจากที่ลกูคา้ส่งรายชื่อเขา้มาท าการจองแลว้เทา่นัน้ (Real Time +Case by Case) 

 

เลือกเที่ยวบิน  
สายการบินJETSTAR 

กรุงเทพ - สิงคโปร์ สิงคโปร์ - กรุงเทพ 
□ 3K 512 09:20 – 12:55  □ 3K 515 11.20 – 12.50  

□ 3K 516 13:35 – 17:05  □ 3K 509 12.40 – 14.05 (MON, FRI ) 

□ 3K 510 14:55 – 18:30 (MON,FRI) □ 3K 517 18:30 – 20.00 (SAT) 

□ 3K 518 20.40 – 00.15 (SAT ) □ 3K 513 19:10 – 20:35 

□ 3K 514 21:20 – 00.50(+1)    
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ท่องเที่ยวสิงคโปร์  ราคาสุดคุ้ม
โดยสายการบิน JETSTAR 
เลือกโรงแรม 

 

1. Hotel 81 , ย่าน Geylang  
Branch : Lucky, Geylang, Palace, Princess  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 6,599 บาท  

เดินทางเข้าพักคืนวันศุกร์ และ วันเสาร์  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 350 บาท ต่อท่าน ต่อคืน  
 

2. Ibis Budget Hotel, ย่าน Geylang  
Branch :  Sunflower, Crystal,  Emerald,  Ruby, Sapphire, Pearl  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 6,799 บาท  

 

3. Hotel 81 , ย่าน  Bencoolen  
Branch : Gold, Premier Star, Premier Hollywood  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 6,799 บาท  

เดินทางเข้าพักคืนวันศุกร์ และ วันเสาร์  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  350 บาท ต่อท่าน ต่อคืน  
 

4. Ibis Budget Hotel ,Joo Chiat  
Branch : Joo Chiat  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 6,899 บาท  

 

5. Fragrance Hotel, ย่าน Balestier  
Branch : Oasis, Rose, Balestier  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 6,999 บาท  

 

6. Value Hotel Balestier  , ย่าน Balestier  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,200 บาท  

 

7. Ibis Budget Hotel, ย่านบกูสิ  
Branch : Bugis  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,500 บาท  
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8. Oxford Hotel , ย่านบกูิส  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,500 บาท  

 

9. Ibis Budget Hotel, West Coast  
Branch : Royal, Waterfront  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,600 บาท  

 

10. Hotel 81 , ย่านไชน่าทาวน ์  
Branch : China Town  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,777 บาท  

 เดินทางเข้าพักคืนวันศุกร ์และ วันเสาร ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน ต่อคืน       
 

11. Ibis Budget Hotel ,Selegie  
Branch : Selegie / ฟรีอาหารเช้าแบบ Continental ทีโ่รงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 7,850 บาท  

 

12. Ibis Budget Hotel ,Clarke Quay  
Branch :  River Side / ฟรีอาหารเช้าแบบ Continental ทีโ่รงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,100 บาท  

 

13. Aqueen Hotel, ย่านลาเวนเดอร์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,200 บาท  

 

14. V Hotel Lavender , ย่านลาเวนเดอร ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,300 บาท  

 

15. V Hotel Bencoolen , ย่านเบนคูเลน  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,300 บาท  
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16. Park Sovereign Hotel  
Branch :  Albert Street, Tyrwhitt  / ฟรีอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,400 บาท  

 

17. Fort Canning Lodge Hotel, ย่านออร์ชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,500 บาท  

 

18. Summer View  Hotel , ย่านเบนคูเลน  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ 8,600 บาท  

 

19.  Days Hotel , ยา่นโนวีนา่  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ           8,700 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ         9,100 บาท  

 

20.  Hotel Chancellor @ Orchard  , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ           8,750 บาท  

 

21. Hotel Grand Central  ,  ยา่นออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ            8,750 บาท  

 

22.  Hotel Grand Pacific ,  ยา่นบกูิส  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ            8,750 บาท  

 

23.  Hotel Boss  ,  ยา่นลาเวนเดอร ์  
เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ           8,900 บาท  
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24. Peninsula Excelsior ,  ยา่นซิตี้ฮอลล์  
เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. ราคาท่านละ            8,999 บาท  

 

25. Elizabeth Hotel,  ย่านออร์ชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            9,100 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 9,600 บาท 
 

26. Park Hotel Clark Quay , ย่านคลากคีย ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            9,300 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 11,250 บาท 
 

 

28. Oasia Hotel Downtown , ย่านไชนา่ทาวน ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์)  ราคาท่านละ 9,600 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 11,200 บาท  

 

29. Grand Park Hotel , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ             9,900 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            11,500 บาท  

 

30. Orchard Rendezvous Hotel  ,  ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค.  (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ              9,900 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            10,650 บาท 
 

27. Copthorne King’s Hotel,  ย่านคลากคีย ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ 9,500 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 10,200 บาท 
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31.  York Hotel , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ             10,000 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            10,300 บาท  

 

32. Dorsett Hotel, ย่านไชน่าทาวน ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ  10,050 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 10,600 บาท  

 

33. Furama City Centre Hotel, ย่านไชนา่ทาวน ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ 10,100 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 10,600 บาท  

 

34.  Furama Riverfront Hotel, ย่านคลากคีย ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            10,100 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ           10,600 บาท  

 

35.  Rendezvous Hotel , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            10,300 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            11,000 บาท 
 

36. Sheraton Towers Hotel , ย่านออชาร์ด  
เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            10,300 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            11,000 บาท 
 

37. Four points by Sheraton Hotel Riverview, ย่านคลากคยี ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            10,600 บาท  
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เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 11,100 บาท 
 

38. Concord Hotel, ย่านออรช์าร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            10,800 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            12,000 บาท  

 

39. Yotel Hotel, ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ 10,900 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            11,700 บาท 
 

40.  Grand Park City Hall , ยา่นซิตี้ฮอลล์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ           10,999 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ           11,750 บาท  

 

41.  Orchard Hotel , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            11,150 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            11,900 บาท  

 

42. Mandarin Orchard , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ             11,300 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            12,000 บาท 
 

43. Pan Pacific Hotel , ย่านมารีนา่  

** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ 11,600 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            12,700 บาท 
 

44.  Hotel Michael  @ Resort World Sentosa  
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** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            12,100 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            14,500 บาท  

45. Fullerton Hotel, ย่านมารนี่าเบย ์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์)  ราคาท่านละ 12,500 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 15,900 บาท  

 

46.  Hardrock Hotel  @ Resort World Sentosa  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ 12,600 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ 14,900 บาท 
 

47.  Equarius Hotel  @ Resort World Sentosa  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            12,700 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            14,950 บาท  

48. Festive Hotel  @ Resort World Sentosa  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            13,300 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            15,800 บาท  

 

49. Marriott Hotel @Tang plaza , ย่านออชาร์ด  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (ศุกร ์– อาทติย ์) ราคาท่านละ            15,500 บาท  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค. (จันทร ์– พฤหัส) ราคาท่านละ            17,500 บาท  

 

50.  Ritz Carlton Millenia Hotel , ย่านมารีน่าเบย์  
** ฟรีอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทาง 01 ม.ค. – 31 ก.ค.  ราคาท่านละ            17,400 บาท  
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รายการทัวร์ 

วันที ่ รายการ 

1 กรุงเทพ-สิงคโปร ์(อิสระ) 

2 ท่องเที่ยว-ชอ้ปปิ้งอิสระ หรือ เลือกซือ้แพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม 

3 อิสระชอ้ปปิ้งหรือ เลือกซือ้แพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพ่ิมเติม  สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

  

รายละเอียดการเดินทาง :    

วันแรก กรุงเทพ-สิงคโปร์ (อิสระ) 
 

เดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ล่วงหนา้การเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ท่านเลือก เตรียมเอกสารเพ่ือท าการเช็คอินตรวจบตัรโดยสาร
และกระเป๋าเดินทางดว้ยตนเอง (ไม่มีเจา้หนา้ที่) ที่บริเวณทางเขา้ประตหูมายเลข 3 แถว E ของสายการบินเจตสตาร ์เดินทางถึง
สนามบินเดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และเช็คสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ที่น  าท่าน
เดินทางเขา้สู่ที่พกั จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วันที่สอง ท่องเที่ยว-ช๊อปป้ิงอิสระ หรือ เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม 
 

พกัผ่อน  ชอ้ปปิ้งอิสระ หรือหากท่านตอ้งการซือ้ทวัรเ์ที่ยวเพ่ิม สามารถสั่งจองและช าระเพ่ิมจากแพ็กเกจดงัรายละเอียดขา้งล่างนี ้
 

วันที่สาม อิสระช้อปป้ิงหรือ เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
 

อิสระชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั หรือหากท่านตอ้งการซือ้ทวัรเ์ที่ยวเพ่ิม สามารถสั่งจองและช าระเพ่ิมจากแพ็กเกจดงัรายละเอียดขา้งลา่งนี ้จน
ไดเ้วลาอนัเป็นสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี และเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ   

 
รายการทัวร์เสริมทีท่่านสามารถซื้อเพิ่มได้ : 

 

Universal Studio E-Ticket 
ผู่ใหญ่ราคา 1,650 บาท / เด็กราคา 1,260  บาท / ผู้สูงอายุราคา 1,050 บาท 
สวนสนกุที่จะน าทา่นเขา้สู่โลกแห่งภาพยนตร ์สมัผสัเครื่องเล่นทนัสมยั การแสดงตระการตา
และส่ิงที่น่าสนใจจากภาพยนตรท์ี่จะมอบความบนัเทิงครบรสแกค่นทกุวยั 
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S.E.A. Aquarium E-ticket 
ผู่ใหญ่ราคา 650 บาท //  เด็กราคา 470  บาท // ผู้สูงอายุราคา 470 บาท 
ชมความมหศัจรรยแ์ห่งโลกใตท้ะเลไดท้ี่พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก  ท่านจะไดช้มสตัว์
ทะเลในตูป้ลาขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ที่มีสตัวท์ะเลใหช้มกว่า 800 สายพนัธุ ์
 

 

 

Explorer Singapore ซิตีท้ัวร์ครึ่งวนัในสิงคโปร์ พรอ้มรถรบั–ส่ง (08.30 หรอื เวลา 13.30 ) 
ผู่ใหญ่ราคา 750 บาท //  เด็กราคา 350 บาท 
ถ่ายรุปกบัเมอรไ์ลออ้น ที่เมอรไ์ลออนพารค์, เยี่ยมชมวดัเทียนฮกเก๋ง วดัที่ไดร้บัการประกาศให้
เป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก,้ ชมกลว้ยไมม้ากมายหลากหลายสายพนัธุท์ี่สวนพฤกษา
ศาสตรสิ์งคโปร,์ เยี่ยมชมยา่นลิตเติล้อินเดยี เป็นยา่นเกา่แก่ของคนอินเดียในสิงคโปรต์ามชื่อ 
ทกุวนันีย้งัคงมีรอ่งรอยของการคา้เครื่องเทศ เครื่องหอม เครื่องทอง และผา้ไหมสาหร่ี ตกทอด
มาใหเ้ป็นอยา่งคกึคกัตามสองฝากถนน 

 

Garden by The Bay E-Ticket 
ผู่ใหญ่ราคา 540 บาท //  เด็กราคา 350  บาท 
ชมสวนพฤกษศาสตร ์Gardens by the Bay อนัเป็นสวนท่ีติดหน่ึงในสิบสวนท่ีสวยที่สดุในโลก!   
 
 

 

Adventure Cove Water Park E-ticket 
ผู่ใหญ่ราคา 670 บาท //  เด็กราคา 490  บาท 
สวนน า้ที่มีการผจญภยัแสนสนกุส าหรบัคนทกุวยั สนกุกบัการเล่นสไลเดอรส์ดุมนัส ์ด าน า้เหนือ
แนวปะการงัสีสนัสดใส ไปพรอ้มๆ กบัหมู่ปลาที่เป็นมติรกวา่ 20,000 ตวั 
 

 

Wing of Time Show E-Ticket 
รอบ 19.40 น. ราคา 310 บาท // รอบ 20.40 น. ราคา 290 บาท 
Wings of Time เป็นเรื่องราวการเดินทางอนัแสนมหศัจรรยผ่์านหว้งมติิสู่จดุเริ่มตน้ของโลก 
 
 

 

Singapore Zoo & Tram E-Ticket 
ผู่ใหญ่ราคา 720 บาท //  เด็กราคา 500  บาท 
สวนสตัวสิ์งคโปร ์งดงามดว้ยบรรยากาศของป่าฝน เป่ียมเสน่หใ์นสไตล ์"Open concept” 
 
 

 

Night Safari & Tram E-Ticket 

ผู่ใหญ่ราคา 880 บาท //  เด็กราคา 620  บาท 
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ส ารวจธรรมชาติอนัแสนมหศัจรรยย์ามค ่าคืน บา้นของสตัวก์วา่ 2,500 ชีวิตจาก 315 สายพนัธุ ์
มี 29% ที่เขา้ขา่ยใกลส้ญูพนัธุ ์
 

 

 

หมายเหต ุ: - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

               - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินในทกุกรณี หากไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตาม Optional Tour ที่ซือ้เพ่ิมได ้อาทิเช่น ภยัธรรมชาติ 

 
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 Singapore Wow with Jetstar + วนัเดินทางที่ทา่น
เลือก 

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/

