
 



  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ (แนะน ำเขำ้ชมโซนพิเศษ!! ฟลำวเวอร์โดม, 

คลำวดฟ์อเรสต,์ ฟลอรัลแฟนตำซี จ่ำยเพ่ิม 499 บ./ท่ำน/โดม) – สะพานเฮลกิซ์ – มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมววิแซนด์สกาย

พาร์ค (แนะน ำข้ึนจุดชมววิหำกสนใจกรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 799 บ./ท่ำน) – เมอร์ไลออน ย่านบันเทงิคลาร์กคีย์ ล่องเรือ 

Bumboat (หำกตอ้งกำรล่องเรือกรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 699 บ./ท่ำน)  

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชั้น 4 เคำนเ์ตอร์ สำยกำรบิน Scoot โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ 
คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรต่ำงๆ  

10.50 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี โดยเท่ียวบิน TR 625 

14.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชม.)  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อำหำร โรงแรม 
เชำ้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ชำงงี - กำร์เดน้บำยเดอะเบย ์– สะพำนเฮลิกซ์ –  
มำริน่ำเบยแ์ซนด ์จุดชมววิแซนดส์กำยพำร์ค – เมอร์ไลออน ยำ่นบนัเทิงคลำร์กคีย ์ล่องเรือ 
Bumboat 

   Ibis Budget 
หรือเทียบเท่ำ 

★★★ 
2 อิสระชอ้ปป้ิง ไกดแ์นะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวกำรเดินทำง (หำกตอ้งกำรซ้ือยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ กรุณำ

แจง้ในวนัจอง ผูใ้หญ่ 1,999 บ./เด็ก 4-12 ปี 1,699 บ.,  S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 4-12 ปี 999 บ.)  

หรือซ้ือแพค็เกจมหำสนุกจ่ำยเพ่ิม 3,399 บ./ท่ำน มีรถและไกดบ์ริกำร : เกำะเซ็นโตซำ หำดซิโล
โซ – ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์(รวมตัว๋) – Lau Pa Sat Food Center - ถ่ำยรูปสิงคโปร์ฟลำยเออร์– ช้
อปป้ิงออร์ชำร์ด  

 แนะน ำ แนะน ำ Ibis Budget 
หรือเทียบเท่ำ 

★★★ 

3 Duty Free – ยำ่นไชน่ำทำวน์ วดัพระเข้ียวแกว้ - น ้ ำพแุห่งควำมมัง่คัง่ - ตรอกฮำจิ - ท่ำอำกำศยำน
สิงคโปร์ชำงงี น ้ ำตกจีเวล - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

 แนะน ำ   

ขาไป TR 625 BKK – SIN  เวลา 10.50น. - 14.15น. 
ขากลบั TR 610 SIN – BKK  เวลา 15.25น. - 16.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง 999 บ. / 15 kg. / เทีย่ว 



การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยำกำศสวนพฤกษศำสตร์ขนำดใหญ่ริมอ่ำวมำรีน่ำ มีพรรณไมน้ำนำชนิดจำกทัว่โลก  ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกวำ่ 1 ลำ้น

ตำรำงกิโลเมตร ดว้ยงบกำรสร้ำงสูงถึง 1,035 ลำ้นดอลล่ำสิงคโปร์ หรือประมำณ 24,000 ลำ้นบำท (แนะน ำเขำ้ชมโซนพิเศษ!! ฟลำวเวอร์โดม, 

คลำวดฟ์อเรสต,์ ฟลอรัลแฟนตำซี จ่ำยเพ่ิม 499 บ./ท่ำน/โดม) 

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงำมจำกทัว่ทุกมุมโลก 
โดยมีกำรควบคุม อุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวำ่ง 23-25 องศำ ภำยในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ สวน 
ออสเตรเลีย สวนแอฟริกำใต ้สวนอเมริกำใต ้สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก 
จุดท่ีเป็นไฮไลทคื์อสวนดอกไมต้รงกลำงโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และ
สวนญ่ีปุ่นท่ีจะมีกำรหมุนเวยีนไมด้อกไปตำมฤดูกำลและ ตำมธีมพิเศษของแต่ละเทศกำลนั้นๆ 

 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ภำยในประกอบไปดว้ยน น ้ ำตก ทำงเดินลอยฟ้ำ ธำรน ้ ำ และ
ตน้ไมน้ำนำชนิด ภำยใต ้พ้ืนท่ีขนำดใหญ่ มีควำมสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสำเพ่ือค ้ำยนัแมแ้ต่
ตน้เดียว ถือเป็นอีกหน่ึงตวัอยำ่งโครงสร้ำงทำงวศิวกรรมท่ีน่ำ ท่ึง ส่วนหลงัคำของโดมประกอบดว้ย
แผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ีมีกำรควบคุมควำมช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศำเซลเซียส คง
สภำพของป่ำฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ ดงันั้นทุกคน ท่ีมำเยอืนจะไดส้มัผสัถึงบรรยำกำศ
เหมือนกบัอยูท่่ำมกลำงหุบเขำในป่ำฝน  

 
ฟลอรัลแฟนตาซี (FLORAL FANTASY) เป็นสวนดอกไมท่ี้ผำ่นกำรตกแต่ง มีพ้ืนท่ี 1,500 ตำรำง
เมตร เป็นส่วนจดัแสดงท่ีเปิดใหม่ล่ำสุด เป็นสวนจดัแสดงดอกไมท่ี้มีลกัษณะเฉพำะ ไม่วำ่จะเป็นรูป
แกะสลกัจำกไม ้งำนศิลปะจำกดอกไม ้ใหค้วำมรู้สึกเหมือนท่ำนอยูใ่นดินแดนแห่งเทพนิยำย  



สะพานเฮลกิซ์ เปิดเม่ือ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถำปนิกชำวออสเตรเลีย มีควำมยำวประมำณ 920 ฟตุ เป็นสะพำนคนเดินท่ีมีรูปทรงทนัสมยั
ตั้งอยูท่ี่อ่ำวมำริน่ำเช่ือมระหวำ่ง Marina Center กบั Marina South โดยในยำมค ่ำคืนจะมีกำรเปิดไฟท่ีประดบัไวใ้หค้วำมสวยงำมเป็นนอยำ่งมำก 

มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงสถำปัตยกรรม แหล่งรวมควำมสะดวก ควำมบนัเทิงมำกมำยมีรีสอร์ทหรู

ขนำดใหญ่ 3 อำคำร หำ้งสินคำ้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอน พ้ืนท่ีดำ้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หำ้งสรรพสินคำ้ จุดชมววิ พิพิธภณัฑ ์คำสิโน โรง

ภำพยนตร์ และชอ้ปแบรนดเ์นม อำทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระวำ่ยน ้ ำและจุดชมววิบนอำคำรมำรีน่ำเบยแ์ซนดส์ำมำรถ

มองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศำ จุดชมววิสูงเสียดฟ้ำบนตึกท่ีเป็นเรือ คำสิโนสุดหรู ตำมกฎหมำยประเทศสิงโปร์ท่ำนท่ีจะเขำ้คำสิโนตอ้ง

แสดงพำสปอร์ตและมีอำย ุ21 ปีข้ึนไปแต่งกำยสุภำพ   

จุดชมววิแซนด์สกายพาร์ค เป็นดำดฟ้ำท่ีไม่เหมือนใคร โดยสูงจำกพ้ืนดิน 200 เมตร มีสระวำ่ยน ้ ำลอยฟ้ำและจุดชมววิอนังดงำม จำกสระวำ่ยน ้ ำ

ลอยฟ้ำของ Marina Bay Sands SkyPark สำมำรถมองไปเห็นเสน้ขอบฟ้ำของสิงคโปร์ในยำมกลำงวนั (แนะน ำข้ึนจุดชมววิหำกสนใจกรุณำแจง้

ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 799 บ./ท่ำน) 

  



เมอร์ไลออน เคร่ืองหมำยประจ ำชำติของประเทศสิงคโปร์ เป็นส่ิงท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และเป็นแลนดม์ำร์คท่ีนกัท่องเท่ียวมำเยอืนมำกท่ีสุดของ

ประเทศ ถูกออกแบบข้ึนปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั  

ย่านบันเทงิคลาร์กคย์ี เป็นยำ่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถำนบนัเทิงยำมค ่ำ

คืน ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีนา จำกยอดตึกมำริน่ำเบยแ์ซนดส์ เป็นกำรแสดงน ้ ำพ ุ ไฟ  แสง  และ

เลเซอร์สุดอลงักำล และท่ำนยงัสำมำรถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถำนท่ีไฮไลทต์่ำงๆ พร้อมเก็บ

ภำพบรรยำกำศแห่งควำมประทบัใจโดยจะใชเ้วลำประมำณ 40 นำที (หำกตอ้งกำรล่องเรือกรุณำ

แจง้ในวนัจองจ่ำยเพ่ิม 699 บ./ท่ำน) 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ!! บกักุ๊ดเต๋ 

พกั Ibis Budget หรือเทยีบเท่า 



Day 2 อสิระช้อปป้ิง ไกด์แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วการเดินทาง (หำกตอ้งกำรซ้ือยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ กรุณำแจง้ในวนัจอง ผูใ้หญ่ 
1,999 บ./เด็ก 4-12 ปี 1,699 บ.,  S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 4-12 ปี 999 บ.)  

หรือซ้ือแพค็เกจมหาสนุกจ่ายเพิม่ 3,399 บ./ท่าน มีรถและไกด์บริการ : เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ – ยูนิเวอร์ซัล 

สตูดิโอส์(รวมตั๋ว) – Lau Pa Sat Food Center - ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์ (หำกตอ้งกำรข้ึนชิงชำ้กรุณำแจง้ในวนัจองจ่ำย

เพ่ิม 999 บ./ท่ำน/รอบ 30 น.) – ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด 

เช้า บริการอาหารเช้า  

เกาะเซ็นโตซ่า เกำะแห่งควำมบนัเทิงและควำมสนุกสนำน จำกพ้ืนท่ีบนเกำะประกอบไปดว้ยสวนสนุกช่ือดงัอยำ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำทำงทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง สวนน ้ ำ ชำยหำด เคร่ืองเล่นต่ำงๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นน ำมำกมำย 

ชายหาดซิโลโซ เป็นหน่ึงในหำดช่ือดงัของสิงคโปร์ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงมำกมำยตลอดทั้งวนั มีหำดทรำยเนียนละเอียดสีขำว กบัน ้ ำทะเลสี
ใส ถึงแมอ้ำจจะสูห้ลำยๆหำดท่ีหลำยๆเกำะของไทยไม่ได ้แต่ท่ีน่ีก็มีกิจกรรมใหท้ ำหลำกหลำยตั้งแตเ่ล่นทรำย, เล่นน ้ ำทะเล, วำ่ยน ้ ำ, โรยตวั, 
พำยเรือคำยคั วอลเล่ยบ์อล หรือจะนอนอำบแดดก็ชิวดี 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ยูนิเวอิร์ซัล สตูดโิอส์ 



   



Lau Pa Sat Food Center ศูนยอ์ำหำรขนำดใหญ่ เปิด 24 ชัว่โมง และท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของ สะเตะ๊ สิงคโปร์ ทุกวนัเวลำ 1 ทุ่ม เป็นตน้ไป จะปิด

ถนนขำยสะเตะ๊กนัเลย ใครเดินในยำ่นน้ีจะไดก้ล่ินเตำถ่ำนหอมๆ ป้ิงสะเตะ๊ควนัโขมง รสชำติดั้งเดิมแบบมำเลเซีย เปิดขำยกนัหลำยร้ำน 

น ำท่ำน ถ่ายรูปสิงคโปร์ ฟลายเออร์ ชิงชำ้สวรรคช์มววิขนำดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่่ำมกลำงตึกระฟ้ำ เป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมำะแก่กำรชมววิ

ทิวทศัน์สุดตระกำรตำของสิงคโปร์ สิงคโปร์ ฟลำยเออร์ จะพำคุณข้ึนไปสูงจำกพ้ืนดิน 165 เมตร หรือเท่ำๆ กบัตึก 42 ชั้น และตรงต ำแหน่งน้ีเอง

คุณจะมองเห็นววิทิวทศัน์เบ้ืองล่ำงท่ีสวยงำมน่ำท่ึงและเป็นชิงชำ้สวรรคช์มววิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย (หำกตอ้งกำรข้ึนชิงชำ้กรุณำแจง้ในวนัจอง

จ่ำยเพ่ิม 999 บ./ท่ำน/รอบ 30 น.) 



ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของประเทศสิงคโปร์ สินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินในกำรชอ้ปป้ิง

ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี...  

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ 

พกั Ibis Budget หรือเทยีบเท่า 

กรณีซ้ือตัว๋ S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำทำงทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน โลก มีสตัวท์ะเลมำกกวำ่ 800 สำยพนัธ์ุ จ ำนวนมำกกวำ่ 100,000 

ตวั เช่นปลำฉลำมหวัคอ้น ฉลำมครีบเงิน กระเบนรำหู โลมำ และท่ีน่ีจะพำท่ำนด ำด่ิงสู่กำรผจญภยัในโลกใตท้ะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก  



Day3 Duty Free – ย่านไชน่าทาวน์ วดัพระเขีย้วแก้ว - น า้พุแห่งความมั่งคั่ง - ตรอกฮาจิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี 

น า้ตกจีเวล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า  

น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี Duty Free  

ย่านไซน่าทาวน์ ยำ่นท่องเท่ียวช่ือดงัข้ึนช่ือในเร่ืองแหล่งอำหำรกำรกินหลำกหลำยรูปแบบ แหล่งซ้ือของฝำก เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สไตลโ์ค
โลเนียลท่ีไดรั้บกำรอนุรักษอ์ยำ่งดี ประดบัโคมสีแดงตำมทอ้งถนน ใหบ้รรยำกำศสไตลจี์นอยำ่งแทจ้ริง 

วดัพระเขีย้วแก้ว เป็นวดัขนำดใหญ่ออกแบบตำมสถำปัตยกรรมจีนในสมยัรำชวงศถ์งั เป็นท่ีประดิษฐำนของ พระบรมสำรีริกธำตุ ซ่ึงเป็นพระ
ทนตข์องพระพทุธเจำ้บรรจุอยูใ่นสถูปทองค ำ ผูค้นนิยมมำวดัน้ีเพ่ือแกปี้ชง เสริมดวง ขอพรจำกเทพเจำ้ท่ีคุม้ครองปีเกิด 

น า้พุแห่งความมัง่คัง่ ไดรั้บกำรจดบนัทึกสถิติจำกกินเนสส์บุ๊กวำ่เป็นน ้ ำพท่ีุใหญ่ท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตวัน ้ ำพตุั้งอยู่

ตรงกลำงระหวำ่งหมู่ตึกซนัเทคทั้งหำ้ท่ีเช่ือวำ่มีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขำ้ไปชมและแวะมำรับพลงัน ้ ำแห่งควำมร ่ ำรวย ตวัน ้ ำพสุร้ำง

เป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขำเป็นฐำนส่ีขำ้ง 



ตรอกฮาจ ิ(Haji Lane) เป็นถนนชอ้ปป้ิงสำยเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคำ้แฟชัน่จำกร้ำนคำ้และดีไซเนอร์อิสระของวยัรุ่นและหนุ่มสำวสิงคโปร์ อยู่

ท่ียำ่นกมัปง กีลำม ร้ำนคำ้ส่วนใหญ่จะเส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ และพวกสินคำ้ไลฟ์สไตลต์่ำงๆ เป็นท่ีรู้จกักนัดีจำกรูปภำพของร้ำนคำ้ท่ีท่ีตกแต่ง

และทำสี สดใสท่ีบำ้นเรือนแบบตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชั้น รวมทั้งภำพกรำฟฟิติท่ีผนงับำ้นท่ีบ่งบอกควำมเป็นอินด้ีของตรอกน้ีไดอ้ยำ่งดี  

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ตรอกฮาจ ิ

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางง ีเพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวำ่งนั้นทุกท่ำนยงัสำมำรถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึก

ได ้ภำยในสนำมบิน น า้ตกจเีวล เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถำปนิกสญัชำติอิสรำเอล-อเมริกนั เป็นอำคำรท่ีมีไลฟ์สไตลแ์บบ

หำ้งสรรพสินคำ้ท่ำมกลำงธรรมชำติท่ีอลงักำรมำกๆ ดว้ยควำมสูง 10 ชั้น มีขนำดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตำรำงเมตร มีน ้ ำตกในอำคำรท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก มีตน้ไมม้ำกกวำ่ 100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน เช่น ร้ำนอำหำร และร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัมำกกวำ่ 300 ร้ำน 

โรงแรม โรงภำพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอนิ ล่วงหนำ้รวมถึงทำงเช่ือมต่อทุกเทอมินอล นบัวำ่เป็นประสบกำรณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

15.25 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน Scoot โดยเท่ียวบิน TR 610   

16.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

11 – 13 พฤศจิกายน 65 10,977.- 10,977.- 4,477.- 

26 – 28 พฤศจิกายน 65 12,977.- 12,477.- 4,477.- 

23 – 25 ธันวาคม 65 
(วนัคริสต์มาส) 

14,977.- 14,477.- 
4,477.- 

07 – 09 มกราคม 66 12,977.- 12,477.- 4,477.- 

13 – 15 มกราคม 66 
(วนัเด็ก) 

12,977.- 12,477.- 
4,477.- 

21 – 23 มกราคม 66 
(วนัตรุษจีน) 

13,977.- 13,477.- 
4,477.- 

03 – 05 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 4,477.- 

17 – 19 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 4,477.- 

25 – 27 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 4,477.- 

18 – 20 มนีาคม 66 13,977.- 13,477.- 4,477.- 



 



 





  



  



 

 


