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3วัน 2คืน โดยสายการบิน
 รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
 รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ








ชมโชว์น้าพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สดุ อลังการของสิงคโปร์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้ อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิ ม ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทาเลดี / Free WIFI
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลาร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa
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กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ - GARDEN BY THE BAY –
วัดเจ้าแม่กวนอิ ม - Marina Bay Sand + ชมโชว์ Wonder Full
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ โดย
มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 973
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองสิงคโปร์ทม่ี กี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึง่
จากนัน้ นํ าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัตศิ าสตร์จากไกด์ทอ้ งถิน่
ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่า
การเมือง ชม ถนนอลิ ซาเบธวอล์ค ซึง่
เป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ํ าสิงคโปร์ ผ่านชม
อาคารรัฐสภาเก่ า “Old Parliament
House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวม
ของศิ ล ปะ ดนตรี การเต้ น รํ า การแสดงตลก ผ่ า นชม “Elephant
Statue” รูปปั ้นช้างสําริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึง่ ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อ
สร้างความสัมพันธไมตรีกบั ประเทศสิงคโปร์เมื่อครัง้ ทีพ่ ระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้ แรก นําท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรูปปั ้นครึง่ สิงโตครึง่ ปลานี้หนั หน้า
ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นียภาพทีส่ ายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่ โดด
เด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นาท่ านแวะชม น้ าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ Fountain of
wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่า
ความสําเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่ นับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ท่สี ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานนํ้ าพุ และได้สมั ผัสนํ้ าจะพบโชคดีและ
รํ่ารวยตลอดปี นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ ม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ น
วัดทีม่ ชี ่อื เสียงอย่างมาก ทัง้ ชาวสิงคโปร์และนักท่องเทีย่ วนับถือว่าศักดิ ์สิทธิ ์มาก ความเชื่ออันศักดิ ์สิทธิ ์
ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสําเร็จนัน่ เอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอ่ พยพมาตัง้ รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้า
แม่ ก วนอิม และใช้ เ ป็ น ศู น ย์ก ลางสํ า หรับ พบปะ พู ด คุ ย ประชุ ม เรื่อ งราวต่ า ง ๆ จนกระทัง่ เกิด
สงครามโลก บริเ วณแห่ งนี้ ถู ก ระเบิดโจมตีพ ังพิน าศไปตามๆ กัน แต่ ปาฏิหาริย์อ ย่างยิง่ ที่ส ถานที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รบั ความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นัน้ เลย ทําให้หลายคน
เชื่อว่าเป็ นเรือ่ งความศักดิ ์สิทธิ ์ หรือปาฏิหาริย์
จากนัน้ แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชม
การจัดสวนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้น ไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้ยงั มี
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ทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ทม่ี คี วามสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผทู้ ม่ี าเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD+และค่าเข้าโดม)
OPTIONAL หากต้ องการชม 2 โดมเพิ่ ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน
** โปรดแจ้งก่อนเดิ นทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็ นทีจ่ ดั แสดงพรรณไม้จากเขคร้อน
ชืน้ แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ ไม้ดดั ยักษ์และปาล์ม
ขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิว๋ น่ ารักๆ
ให้เราดูอกี ด้วย เหมาะแก่การไปนังอ่
่ านหนังสือ นังเล่
่ น
ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็น
สบาย และมีกลิน่ หอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟ้ ุง
กระจายไปทัง้ โดม
คํ่า

20.00 น.

Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ่ พร้อม
ด้วยพันธุพ์ ชื และพันธุไ์ ม้ในเขตป่ าดิบชืน้ มากมาย ใน
โดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ ลิฟต์
ไปชัน้ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชัน้ ล่างทีเ่ ป็ นป่ า
หมอกสวยงามมาก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH (1) กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน่ ร้านนี้เริม่ ต้นตํานานความอร่อยในปี 1696 ก่อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุก
วันนี้ ก็ 40 กว่าปี
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสี ยงและน้ า ที่ ใหญ่ ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่ มีชื่อ
ว่า Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นัง่
หันหน้ าออกทางอ่าว Marina
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แจ้งเปลี่ยนการชมโชว์
เนื่องจากการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนํ้ า Wonder Full Light ที่ มารีน่า เบย์ แซนด์ ปิ ดปรับปรุง
ตัง้ แต่ 20 ก.พ. – สิน้ เดือนเมษายน 2560
จึงขอเปลีย่ นเป็ น ชมโชว์ ที่ GARDEN BY THE BAY แทน OCBC Garden Rhapsody (แสง สี เสียง
ที่ Supertree Groove) เสียงเพลงเริม่ ดังขึน้ พร้อมแสง สีทต่ี น้ ไม้ เปลีย่ นสีสลับไปมา
20.20 น – 21.00 น.. อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ทส่ี ุดในสิงคโปร์
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The
Sands Sky Park ตัง้ อยู่ชนั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (รวมค่าขึ้นลิ ฟท์ )

เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้ อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถอื ว่าเป็ นสวนลอยฟ้ า
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีพน้ื ทีก่ ว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าทีม่ คี วามสูง 200 ม.
บนสวนได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ทีต่ งั ้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า
หรูหราฝั ง่ ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเ่ ต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่ นักท่องเทีย่ ว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ มีตู้พนันหยอด
เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายใน
ยังมีรา้ นค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้ งทัง้ หลายสามารถเลือกซือ้ สินค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั Grand Central // Grand Pacofoc // Hotel Boss // หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง
07.00 น.

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – Clarke Quay (รวมบัตรล่องเรือ BUMBOAT)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนัน้ นําท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใ้ หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดิ นทางอย่างน้ อย 72 ชัวโมงเท่
่
านัน้ หลังจากวันออกเดิ นทางไม่สามารถคืนเงิ น
ได้ ในทุกกรณี ***
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***(อิ สระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุ กไม่รจู้ บในทีเ่ ดียวทีๆ่ คุณและครอบครัวจะได้
พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ ลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุ กกับยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ!! ที่
แรกและทีเ่ ดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่นที่
ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อทีน่ ่โี ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ ทีส่ ุด ของรถไฟเหาะราง
คู่ทงั ้ หวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีร่ยี ์ช่อื ดังแบทเทิล
สตาร์ กาแล็กติกาซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ หรือฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือ
ฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย
โซนอียปิ ต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญทีม่ คี วามเร็วสูง และความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่
จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกซู!้ โดยไม่รตู้ วั
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คทีพ่ าย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้าเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านัน้ ยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน
เสีย่ งตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์
การ์ตูนเรือ่ งมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้,ี เมลแมนและกลอเลียทีค่ อยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่ง
นี้โ ซนนิ ว ยอร์ก สัม ผัส เมือ งจํา ลองนิ ว ยอร์ก เมือ งที่ใ หญ่ แ ละเจริญ ที่สุ ด ในอเมริก า และตื่น ตาไปกับ
บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า!
แอคชัน!สร้
่ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิรก์
โซนฮอลลีวดู้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตท้ี จ่ี ะมายืนปรากฏตัวบน
ท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ ชม
ภาพยนตร์ 4มิติ เรือ่ งเชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน นอกจากทีน่ ้เี ท่านัน้ นอกจากนี้ยงั มีมุม ลด
ความหฤหรรษ์มาทีก่ จิ กรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร
บาร์ คลับทีร่ อเสิรฟ์ อาหารและเครือ่ งดื่มจากทัวทุ
่ กมุมโลกรวมถึงร้านช้
อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค
ถนนสายทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้
เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!
(สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33 SGD
หรือ 850 บาท / ท่าน )
18.00 น.
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)
19.00-19.45 น. นาท่ านชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้ อยูบ่ ริเวณปากแม่น้า
สิ งคโปร์ มีประวัตยิ าวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ ป็ นท่าเทียบเรือ
เก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย”์ ก็ยงั เต็มไปด้วยสีสนั ของความ
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หลากหลายทัง้ ผูค้ นทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็ นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และ
แหล่งบันเทิงทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ วทัง้ กลางวันและกลางคืน รวมค่าบัตรล่องเรือ
ล่องเรือชมวิวประเทศสิงคโปร์ยามเย็น ชมแสงสีไฟสวยงามและชมวิถชี วี ติ ของชาวสิงคโปร์ 2 ข้างทาง
40 นาที
จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั Grand Central // GRAND PACIFIC // Hotel Boss // หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่ าทาวน์ – ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้ เพื่อ
เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปั ตยกรรม สมัย
ราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมือ่ วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้ หมดราว 62 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ ล่ างเป็ นห้อ งโถงใหญ่ ใ ช้ประกอบศาสนพิธ ี ชั ้น 2-3 เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกั การะ
องค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศลิ ปกรรมการตกแต่งทีส่ วยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE (5) ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
บ่าย
นาคณะอิ ส ระช้ อ ปปิ้ งถนนออร์ช าร์ด สินค้าแบรนด์เ นม รุ่นใหม่ล่ าสุ ด จะถู ก นํ า มาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ทีต่ งั ้ อยูบ่ นถนนสายนี้เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มที ่าเรือและเรือสินค้าทุกลําจะ ต้อง
มาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามี
ศู น ย์ก ารค้ า ร้า นค้ า และโรงแรมชัน้ ดีม ากมายตัง้ อยู่เ รีย งราย
สองฝั ง่ ถนน อาทิเ ช่ น ห้ า ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
**********************************************************
..........น.
เจอกันทีจ่ ดุ นัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
17.35 น.
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูม ิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ982
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง)
19.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
วันที่สาม
เช้า

**********************************************************
..........น.
เจอกันทีจ่ ดุ นัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
18.45 น.
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูม ิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง)
20.10 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม-ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
12-14,19-21,26-28 พฤษภาคม 2560
19,999
18,999
2-4,9-11,16-18,23-25 มิ ถนุ ายน 2560
19,999
18,999
30 มิ ถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2560
19,999
18,999
1-3,7-9,14-16,21-23,28-30
19,999
18,999
กรกฎาคม 2560
4-6,18-20,25-27 สิ งหาคม 2560
19,999
18,999
12-14 สิ งหาคม 2560
20,999
19,999
1-3,8-10,22-24 กันยายน 2560
19,999
18,999
16-18 กันยายน 2560
20,999
19,999
29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
19,999
18,999
6-8,13-15,20-22,27-29 ตุลาคม 2560
19,999
18,999
21-23 ตุลาคม 2560
20,999
19,999
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เด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
17,999
18,999
17,999
17,999
18,999

พักเดี่ยว

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) โดยสายการบิน SQ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าทีพ่ กั 2 คืน ค่าทีพ่ กั // พักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 5 SGD/คน/วัน // ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
2. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
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ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 7,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจาท่านล่ะ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
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เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่ าว

