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แอดไลน์ไอดนีี ้แล้วถามมา ลดพเิศษอกีท่านละ 100 บาท 
แพคเกจนี ้ใช้ได้ ถึง วนัที ่31 ม.ีค. 61 

 

- 2 คืน โรงแรม3ดาวHotel 81 star หรอื fragrance crystal Free WIFI *NO ABF 

- รถรบัส่งสนามบิน –โรงแรม-สนามบินSIC 

- ฟรีซิตี้ ทวัรสิ์งคโปรค์รึ่งวนั(08.15 – 13.00 น.) 

Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious Moments, Garden by the bay 

 
 
 
ราคาเดก็ไม่ใช้เตียง ท่านละ 3,450 บาท / พกัเด่ียวเพ่ิม 3,999 บาท ต่อท่าน 

Extra night: 3,999บาทต่อห้องต่อคืน 

Except: 24-26 dec (christmas) 31st Dec - 01 Jan (new yr) 06-09 Feb (spore airshow) 
if night flight after 20.00 and early flight 08.00 additional charge 20 SGD per pax per way ***** 

3,999 บาทตอ่ท่าน 

ออกขัน้ต ่า 2 ทา่นทกุวนั 

 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 

 
เดนิทางจาก BKK – SIN ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากรบักระเป๋า พบกบัเจา้หน้าทีต่อ้นรบัท่าน 
ณ ประตูทางออก น าท่านเขา้เดนิทางออกจากสนามบนิ เขา้สู่ตวัเมอืงสงิคโปร ์รบัเขา้น าท่านส่งโรงแรม3
ดาวHotel 81 star หรอื fragrance crystal 
 
 
 
 

08.30 น .น าท่านเดนิทางสู่ทวัรส์งิคดปรค์รึง่วนั (SIC)Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious 
Moments, Garden by the bayMerion parkสงิคโปร ์เป็นทีรู่จ้กักนัก่อนทีเ่จา้ชายซางนิลาจะตัง้ชื่อใหว้่า 
“สงิคปุระ” ที่เป็นภาษา สนัสกฤต มคีวามหมายว่า เมอืง (ปุระ) แห่งสิงโต (สงิค์) และยงัหมายถึง
จุดเริ่มต้นอันต ่ าต้อยของสิงคโปร์ ที่ในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ” เมอร์ไลออน ” 
ประตมิากรรมสตัวป์ระหลาดนี้ ต่อมาได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ในสายตาทุกประเทศ
ทัว่โลก ทีไ่ปแลว้ควรจะมรีปูถ่าย เพื่อยนืยนัว่า “ไปมาแลว้” (รวมสญัลกัษณ์ของสงิคโปร)์ Thian Hock 
Keng Templeวดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1839 โดยไดร้บัการสนับสนุนดา้นการเงนิจากชาวฮกเกี้ยน
ผูม้ชีื่อเสยีง อาท ิเศรษฐผีู้ใจบุญนามว่า ตัน ตอ็ก เสง็ (Tan Tock Seng) วดัเทยีนฮกเก๋งเป็นวดั จนีที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของสงิคโปรว์ดัแห่งนี้ คุณสามารถดื่มด ่าไปกบัสถาปัตยกรรมอนังดงามอลงัการในสไตลศ์ลิปะ
จนีทางตอนใต้แบบดัง้เดมิอย่าลมืมองหาลวดลายแกะสลกัอนัวจิติรบรรจง และรูปปั้นมงักร นกฟีนิกส ์
และเหล่าทวยเทพ รวมทัง้เศษกระเบือ้งเคลอืบหลากสสีนับนสนัหลงัคา ซึง่เป็นเทคนิคการประดบัตกแต่ง
ของชาวจนีจากมณฑลฟูเจีย้นที่น่าประหลาดใจยิง่กค็อื ไม่มกีารใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีวในการก่อสรา้งวดั
ในครัง้แรก ซึ่งวดัแห่งนี้ปัจจุบนันี้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาตแิละได้รบัการบรหิาร
จดัการโดยสมาคมชาวฮกเกี้ยนแห่งสงิคโปร ์การเ์ด้นส ์บาย เดอะ เบย ์(Gardens by the Bay) เป็น
สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรยีกว่าเป็น โอเอซิส ใจกลางประเทศสิงคโปร ์  
จากนัน้น าท่านส่งเข้าโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
  

 
 

Check out พบกบัเจา้หน้าที ่ณ ลอ้บบี ้โรงแรม ตามเวลานกัหมาย เพื่อเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี
บรกิารน าส่งท่านเขา้สู่สนามบนิเพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ (SIC) 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   กรุเทพฯ                           (  -/ - / -  )      

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ซิต้ีทวัร ์                      

วนัแรกของการเดินทาง           
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Optional Ticket : Ticket Only  

 
Universal studio : 68 SGD per pax  / walk in 74 SGD per pax 
S.E.A. Aquarium : 29 SGD per pax  / walk in 34 SGD per pax 

Adventure Cove Water Park : 29SGD per pax  / walk in 36 SGD per pax 
Garden by the Bay 2 Domes : 25 SGD per pax  
Singapore Flyer before 6 PM : 33 SGD per pax  
Sentosa 4D AdventureLand : 38 SGD per pax   

Sentosa Merlion : 10 SGD per pax   
 

 


