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แพคเกจท่ องเทียวสิ งคโปร์ ราคาสุ ดคุ้ม “Singapore Wow with SQ ”
เทียวสิ งคโปร์ เริ มต้น วัน คืน ในราคาสุ ดประหยัด!!! ที www.packagetourhongkong.com
พักผ่อนพร้อมช็อปปิ ง ทีสุ ดยอดแหล่งช็อปปิ งระดับโลก ทีเมืองสิ งคโปร์ รับประกันราคาสุ ดประหยัด คุม้ ค่าพิเศษกว่าใคร!!!

บิน Singapore Airline เวลาสวย (ออกจากกรุงเทพเช้ า กลับจากสิงคโปร์ คา)ํ
ท่ านสามารถเลือกโรงแรมได้ ตามอัธยาศัย (ทุกโรงแรมใน List เน้ นทําเลทีตังสะดวกสบาย)
*** เดินทางได้ตังแต่วนั นี – 15 พฤศจิกายน 61 ***

ราคารวมภาษีแล้ ว เริมต้ น ท่ านละ 10,500 บาท
แพคเกจนีประกอบไปด้วย
. ตัวเครื องบินไปกลับ กรุ งเทพ-สิ งคโปร์โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
ออกจากกรุ งเทพ SQ973 : 09.40-13.05/ SQ975 : 12.15-15.40 / SQ977 : 15.30-18.55
ออกจากสิ งคโปร์ SQ974 : 12.50-14.20 / SQ976 : 16.00-17.25 / SQ982 : 17.30-19.00 /
SQ978 : 18.35-20.00
2. ภาษีสนามบินทังทีประเทศไทยและประเทศสิ งคโปร์

3. รถรับส่ ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
4. โรงแรมทีพัก จํานวน 2 คืน ตามโรงแรมทีท่านเลือก
หมายเหตุ: ท่านสามารถเพิมจํานวนคืนเข้าพักได้มากตามความ
ต้องการ สอบถามอัตราค่าใช้จ่ายเพิมเติมกับเจ้าหน้าที

หมายเหตุ : - ราคานีรวมภาษีหมดทุกอย่างแล้ว และอิงจากราคาโปรโมชันของตัวเครืองบินและทีพักเป็ นหลัก
- ห้ ามใช้ เดินทางออกจากกรุ งเทพฯ วันที 26-30 ก.ค., - ส.ค., 13-16 ก.ย., 11-1 ต.ค.
- ราคาอาจมีการเปลียนแปลง ขึนกับ ณ.วันทีลูกค้ าส่ ง รายชือเข้ามาทําจองเป็ นสํ าคัญ (Real Time)
- ราคานีต้องทําจองและชําระเงิน 14 วันล่วงหน้ าก่อนวันเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-สิงคโปร์ (อิสระ)
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง - ชม. ตามเวลาทีท่านเลือก เตรี ยมเอกสารเพือทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋ าเดินทางด้วย
ตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที) ทีบริ เวณทางเข้าประตูหมายเลข 5 แถว K ของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) เดินทางถึงสนามบินเดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศ
สิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีนําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก จากนันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสองของการเดินทาง : ท่ องเทียว-ช๊ อปปิ งอิสระ หรือ เลือกซือแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิมเติม
พักผ่อน – ช๊อปปิ งอิ สระ หรื อหากท่านต้องการซื อทัวร์ เทียวเพิม สามารถสังจองและชําระเพิมจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี

วันสุดท้ายของการเดินทาง : อิสระช้ อปปิ งหรือ เลือกซือแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิมเติม สิงคโปร์ – กรุง เทพฯ (อาหารอิสระ)
อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย หรื อหากท่านต้องการซื อทัวร์เทียวเพิม สามารถสังจองและชําระเพิมจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี
จนได้เวลาอันเป็ นสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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แพคเกจท่ องเทียวสิ งคโปร์ ราคาสุ ดคุ้ม “Singapore Wow with SQ ”
รายการทัวร์ เสริมทีท่ านสามารถซือเพิมได้
Universal Studio E-Ticket

S.E.A. Aquarium E-ticket

ผู่ใหญ่ ราคา 1,620 บาท // เด็กราคา 1,220 บาท // ผู้สูงอายุราคา 999 บาท

ผู่ใหญ่ราคา 670 บาท // เด็กราคา 490 บาท // ผู้สูงอายุราคา 490 บาท

สวนสนุกทีจะนํา ท่านเข้าสู่ โลกแห่งภาพยนตร์ สัมผัสเครื องเล่นทันสมัย การแสดง
ตระการตาและสิ งทีน่าสนใจจากภาพยนตร์ ทีจะมอบความบันเทิงครบรสแก่คนทุกวัย

ชมความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ทะเลได้ทีพิพิธภัณฑ์สัตว์นาที
ํ ใหญ่ทีสุ ดในโลก ท่านจะ
ได้ชมสัตว์ทะเลในตูป้ ลาขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก ทีมีสัตว์ทะเลให้ชมกว่า 800 สายพันธุ์

Garden by The Bay E-Ticket

Adventure Cove Water Park E-ticket

ผู่ใหญ่ ราคา 550 บาท // เด็กราคา 370 บาท

ผู่ใหญ่ราคา 690 บาท // เด็กราคา 550 บาท

ชมสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay อันเป็ นสวนทีติดหนึงในสิ บสวนทีสวย
ทีสุดในโลก!

สวนนําทีมีการผจญภัยแสนสนุกสําหรับคนทุกวัย สนุกก ับการเล่นสไลเดอร์ สุดมันส์
ดํานําเหนือแนวปะการังสี สันสดใส ไปพร้อมๆ กับหมู่ปลาทีเป็ นมิตรกว่า 20,000 ตัว

Wing of Time Show E-Ticket

Singapore Zoo & Tram E-Ticket

รอบ 19.40 น. ราคา 350 บาท // รอบ 20.40 น. ราคา 300 บาท

ผู่ใหญ่ราคา 690 บาท // เด็กราคา 490 บาท

Wings of Time เป็ น เรื องราวการเดินทางอันแสนมหัศจรรย์ผ่านห้วงมิติสู่จุดเริ มต้น

ของโลก

สวนสัตว์สิงคโปร์ งดงามด้วยบรรยากาศของป่ าฝน เปี ยมเสน่ ห์ในสไตล์ "Open
concept”

Night Safari & Tram E-Ticket

Jurong Bird Park Admission & Tram E-Ticket

ผู่ใหญ่ ราคา 850 บาท // เด็กราคา 590 บาท

ผู่ใหญ่ราคา 490 บาท // เด็กราคา 350 บาท

ยามคําคืนสํารวจธรรมชาติอนั แสนมหัศจรรย์ ทีเห่งนีเป็ นบ้านของสัตว์กว่า 2,500 ชีวิต
จาก 315 สายพันธุ์ มี 29% ทีเข้าข่ายใกล้สูญพันธุ์

สวนนกทีใหญ่ทสุี ดในโลก เป็ นสวรรค์สีเขียวบนเนินเขาทีมีพนที
ื 20.2 เฮกเตอร์ เป็ น
บ้านของนก 380 สายพันธุ์ หรื อ 5,000 ตัว

อัตราค่ าบริการ
1.) Fragrance Hotel 2 ดาว ย่าน Geylang

23.) Fort Canning Hotel 3.5 ดาว ย่านออชาร์ ด

( Branch ; Sunflower, Crystal, Emerald, Ruby, Sapphire, Pearl )

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม
04 Jul – 15 Nov
ราคาต่อท่าน 12,500 บาท
ิ
24.) Hotel Grand Pacific 4 ดาว ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินบูกส

04 Jul – 15 Nov
2.) Fragrance Hotel

ราคาต่อท่าน 10,700 บาท
2 ดาว ย่าน Balestier

( Branch ; Oasis, Rose, Balestier )

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 11,000 บาท

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 12,700 บาท

3.) Fragrance Hotel 2 ดาว
( Branch ; Bugis, Royal, Waterfront)

25.) Summer View Hotel 3

04 Jul – 15 Nov

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 11,600 บาท

4.) Fragrance Hotel 2 ดาว ย่าน ลาเวนเดอร์
( Branch ; Imperial, Selegie )
** ฟรีอาหารเช้ าแบบ Continental Breakfast **

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 11,900 บาท

5.) Fragrance Hotel 2 ดาว ย่านคลากคีย์ ( Branch; Riverside )

ดาว ย่ านบูกิส

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

ราคาต่อท่าน 12,500 บาท
26.) Grand Park City Hall 4 ดาว ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินบูกิส
*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 17,300 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 16,000 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์)
27.) Yotel Hotel 4 ดาว ย่านออชาร์ ด **ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

** ฟรีอาหารเช้ าแบบ Continental Breakfast **

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 12,300 บาท

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 1 ,500 บาท
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แพคเกจท่ องเทียวสิ งคโปร์ ราคาสุ ดคุ้ม “Singapore Wow with SQ ”
6.) Hotel 81 2 ดาว

ย่าน Geylang

( Branch ; Lucky, Geylang, Palace, Princess)

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 10,500 บาท

เข้ าพักคืนวันศุกร์ และ วันเสาร์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม 200 บาท ต่ อท่าน ต่อคืน
7.) Hotel 81 2 ดาว ย่าน Bencoolen
( Branch ; Gold, Premier Star, Premier Hollywood)

28.) Village Hotel Bugis

3.5 ดาว ย่านบูกสิ

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 12,700 บาท

29.) Copthorne King Hotel 4 ดาว ย่าน ไชน่ าทาวน์

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

เข้าพักคืนวันศุกร์ และ วันเสาร์ มีค่าใช้ จ่าย เพิม 250 บาท ต่ อท่าน ต่อคืน

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 13,500 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 12,900 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )

8.) Hotel 81 Chinatown 2 ดาว

30.) Destination Hotel Beach Road 4 ดาว

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 10,600 บาท
ย่านไชน่าทาวน์
ราคาต่อท่าน 11,600 บาท

04 Jul – 15 Nov

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

เข้ าพักคืนวันศุกร์ และ วันเสาร์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม 250 บาท ต่ อท่าน ต่อคืน

04 Jul – 15 Nov

9.) Hotel Boss 3 ดาว

31.) Park Hotel Clark Quay 4 ดาว ย่านคลากคีย์

04 Jul – 15 Nov

ย่านลาเวนเดอร์
ราคาต่อท่าน 12,200 บาท

ราคาต่อท่าน 12,900 บาท

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

10.) Hotel Grand Central 3.5 ดาว *** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 15,300 บาท (เดินทางวันอาทิตย์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 13,300 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )
ี
32.) Fairmont Hotel 5 ดาวย่านซิ ตฮอลล์

04 Jul – 15 Nov

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

ราคาต่อท่าน 12,800 บาท

04 Jul – 15 Nov
11.) Hotel Royal 3 ดาว

ย่านนิวตัน ใกล้ สถานีรถใต้ ดนิ โนวีน่า

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 12,400 บาท

12.) Parc Sovereign Hotel 4 ดาว

*** ฟรีอาหารเช้ าแบบ Continental Breakfast
( Branch ; Albert Street, Tyrwhitt )

04 Jul – 15 Nov
13.) Ibis Hotel Novena

ราคาต่อท่าน 12,600 บาท
3 ดาว ย่านโนวีน่า

ราคาต่อท่าน 17,000 บาท

33.) Concord Hotel 4 ย่านออร์ ชาร์ ด *** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 16,000 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 14,500 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
34.) Orchard Hotel 4 ดาว ย่านออร์ ชาร์ ด** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 15,300 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 14,500 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
35.) Marina Bay Sands Hotel 5 ดาว

ย่านมาริน่า

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 12,900 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 12,500 บาท (เดินทางวันศุกร์ -อาทิตย์ )
ิ
14.) Ibis Hotel Bencoolen 3 ดาว ย่านบูกส

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 22,000 บาท (เดินทางวันอาทิตย์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 23,700 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )
36.) Hotel Jen Orchard 4 ดาว ย่านออชาร์ ด

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 13,600 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส) 04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 1 , 00 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 13,000 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
ราคาต่อท่าน 1 , 00 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
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แพคเกจท่ องเทียวสิ งคโปร์ ราคาสุ ดคุ้ม “Singapore Wow with SQ ”
15.) Value Hotel Thomson 3 ดาว

04 Jul – 15 Nov

ย่าน Balestier

ราคาต่อท่าน 11,300 บาท

37.) Rendezvous Hotel 4

ดาว ย่านออร์ ชาร์ด

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

16.) Value Hotel Balestier 3 ดาว

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 14,000 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 13,300 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
38.) Hilton Hotel 5 ดาว ย่านออร์ ชาร์ ด

04 Jul – 15 Nov

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

ย่าน Balestier
ราคาต่อท่าน 11,000 บาท

17.) Hotel Chancellor @ Orchard 3.5 ดาว ย่านออร์ ชาร์ ด

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 1 ,400 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 15,600 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
39.) Mandarin Orchard Hotel 5 ดาว ใกล้สถานีออร์ ชาร์ ด

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 12,500 บาท

ดาว ย่าน ลาเวนเดอร์
ใกล้ สถานีรถไฟใต้ดินลาเวนเดอร์
04 Jul – 15 Nov
ราคาต่อท่าน 12,200 บาท
18.) V Hotel Lavender 3.5

19.) V Hotel Bencoolen 3.5

ดาว ย่านบูกสิ อาหรับสตรีท

ใกล้ สถานีรถไฟใต้ดิน Bras Basah
04 Jul – 15 Nov
ราคาต่อท่าน 12,200 บาท
20.) Peninsula Excelsior Hotel

4 ดาว ใกล้ สถานี City Hall

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov

ราคาต่อท่าน 13,500 บาท

21.) Furama Riverfront Hotel 4 ดาว ย่านคลากคีย์

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 14,600 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 14,100 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
22.) Furama City Centre Hotel 4 ดาว ย่านไชน่ าทาวน์
*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 13,900 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 13,200 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )

04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 17,300 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส)
ราคาต่อท่าน 15,800 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
40.) Grand Park Orchard Hotel 5 ดาว ย่านออร์ ชาร์ด
ใกล้ สถานีรถไฟใต้ดนิ ออร์ ชาร์ ด *** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 16,500 บาท (เดินทางวันจันทร์ -พฤหัส )
ราคาต่อท่าน 15,500 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -อาทิตย์ )
41.) Hotel Michael 5 ดาว Resort world (Low season)
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 15,500 บาท (เดินทางวันอาทิตย์ -พฤหัส )
ราคาต่อท่าน 17,700 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )
5 ดาว Resort world (Low season)
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 16,800 บาท(เดินทางวันอาทิตย์ -พฤหัส )
ราคาต่อท่าน 19,100 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )

42.) Festive Hotel

5 ดาว Resort world (Low season)
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 15,700 บาท(เดินทางวันอาทิตย์-พฤหัส )
ราคาต่อท่าน 17,900 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )

43.) Hard Rock Hotel

44.) Equarius Hotel 5 ดาว

Resort world ( Low season)

*** ฟรีอาหารเช้ าทีโรงแรม
04 Jul – 15 Nov ราคาต่อท่าน 16,200 บาท(เดินทางวันอาทิตย์ -พฤหัส )
ราคาต่อท่าน 18,500 บาท (เดินทางวันศุ กร์ -เสาร์ )
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ไมล์เลจแอร์ แอนด์แทรเวล 844/18 ซอยเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.
eMail: info@mileage-air.com, mileage-air@hotmail.com โทร 02-294 5594 แฟกซ์ 02-294 5595

แพคเกจท่ องเทียวสิ งคโปร์ ราคาสุ ดคุ้ม “Singapore Wow with SQ ”
วิธีการทําจอง
1. รับทําจองเพียง 3 ช่องทางคือ ส่ งเมลการจองผ่านระบบการจองทางหน้าเว็บไซต์ ของ www.packagetourhongkong.com หรื อ ผ่านทางแฟกซ์ หมายเลข
02-2945595 หรื อส่ งทางอีเมล mileage-air5@hotmail.com เท่านัน โดยระบุรายชือผูโ้ ดยสารทุกท่าน โดยมี คํานําหน้าชือ + ชือ + นามสกุล สะกดตาม
พาสปอร์ ตเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็ นเด็กกรุ ณาระบุวนั เดือนและปี ค.ศ.เกิด) พร้อมระบุหวั ข้อการจอง Singapore Wow with Singapore Airline พร้อมระบุ
วันทีต้องการเดินทางและโรงแรมทีต้องการเข้าพัก
2. ระบุจาํ นวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดียว/ เตียงคู่)ทีต้องการ
3. ระบุเบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อกลับได้ ( เบอร์ มือถือและอืนๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็ วทีสุ ด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )
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