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 บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่า ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่า
และ รวมอาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ชมโชว์น้าพุ ริมอ่ าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโน
ระดับ 6 ดาว
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้ อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิ ม ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
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กำหนดกำรเดิ นทำง
มกรำคม-มีนำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ซิ ตี้ทวั ร์ เมอไลอ้อน –วัดเจ้าแม่กวนอิ ม – น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ –
GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิ น Thai Lion
Air โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.
ออกเดินทางสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL100
11.20 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นํ าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ทม่ี กี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ
ท่านต้องทึง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
กลางวัน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่อื ดัง ระดับ 5 ดาว (1)
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัตศิ าสตร์จากไกด์ทอ้ งถิน่ ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament
House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิ ลปะ ดนตรี การ
เต้ นรา การแสดงตลก ผ่ านชม “Elephant Statue” รูปปั ้นช้างสําริดเป็ นของขวัญ จากพระ
จุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึง่ ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกบั ประเทศสิงคโปร์
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้ แรก นาท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึ่งสิ งโตครึ่งปลานี้ หนั หน้ าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นี ยภาพ
ที่ สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้าย
หนามทุเรียน ชม ถนนอลิ ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิ วริ มแม่น้าสิ งคโปร์
นาท่ านเดิ นทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ ม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ นวัดที่ม ี
ชื่อเสียงอย่างมาก ทัง้ ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ ์สิทธิ ์มาก ความเชื่ออันศักดิ ์สิทธิ ์ใน
องค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสําเร็จนัน่ เอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอ่ พยพมาตัง้ รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะ
เจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ นศูนย์กลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทังเกิ
่ ด
สงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิง่ ที่สถานที่
ประดิษ ฐานเจ้า แม่ ก วนอิ ม แห่ ง นี้ ก ลับ ไม่ ไ ด้ ร ับ ความ
เสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นัน้ เลย ทําให้หลายคนเชื่อว่า
เป็ นเรื่องความศักดิ ์สิทธิ ์ หรือปาฏิหาริย์ นําท่านแวะชม
น้าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ Fountain of wealth แห่งเมือง
สิงคโปร์ตงั ้ อยูท่ ่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจาก
คําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค
สร้างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่สี ุดของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานนํ้าพุ และได้สมั ผัสนํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี
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บ่าย

คํ่า

20.00 น.

จากนัน้ แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชม
การจัดสวนที่ใหญ่ท่สี ุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างต่ อเนื่อ งแห่ งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุ ท ยานแห่ ง ชาติส ิง คโปร์ นอกจากนี้ ย ัง มี
ทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ทม่ี คี วามสูงเข้า
ด้วยกัน มีไว้สาํ หรับให้ผทู้ ม่ี าเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็น
ทัศ นี ยภาพอัน งดงามของอ่ าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH (2) กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน่ ร้านนี้เริม่ ต้นตํานานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุก
วันนี้ ก็ 40 กว่าปี

จากนัน้ อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ ที่สุดในสิ งคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park
ตัง้ อยู่ชนั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตัง้ อยูบ่ นอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถอื ว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทส่ี ุดใน
โลก มีพ้นื ที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มคี วามสูง 200 ม. บนสวนได้รบั
การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีรา้ นอาหารที่หรูหรา
รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ทีต่ งั ้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหรา
ฝั ง่ ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด
เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ต ต์ แบล๊ คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ
ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้ งทัง้ หลายสามารถเลือกซื้อสินค้า
ยีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ที่ ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ น
ลานที่นัง่ หันหน้ าออกทางอ่าว Marina
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จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนํ้าดื่ม / WIFI ทีห่ อ้ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
วันที่สอง

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิ สระไม่มีรถและไกด์บริ การ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
สาหรับ Option A “FREE & EASY”
***ไม่มีรถและไกด์บริ การ***
**อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดิ นทางจากหัวหน้ าทัวร์**
**********************************************************
สาหรับ Option B รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์บริ การตลอดวัน***
รถโค้ชนาท่านเดิ นทางสู่โลกเหนื อจิ นตนาการไปยังดิ นแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่ า
อาณาจักรความบันเทิ งระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิ น 1,500 บาท/ผูใ้ หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้ องแจ้งก่อนเดิ นทางอย่างน้ อย 72 ชัวโมงเท่
่
านัน้ หลังจากวันออกเดิ นทางไม่สามารถคื น
เงิ นได้ ในทุกกรณี ***
***(อิ สระอาหารกลางวัน+คา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รจู้ บในทีเ่ ดียวทีๆ่ คุณ และครอบครัวจะ
ได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ ลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล
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18.00 น.

สตูดโิ อ!! ทีแ่ รกและทีเ่ ดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครือ่ งเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด
เป็ นเครือ่ งเล่นทีอ่ อกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อทีน่ ่โี ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ ทีส่ ุด
ของรถไฟเหาะรางคู่ทงั ้ หวาดเสียวและสูงทีส่ ุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซี
รีย่ ช์ ่อื ดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรือฝ่ ายวายร้ายไซ
ลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย
โซนอียปิ ต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มคี วามเร็วสูง และความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณ
มัมมีจ่ ะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รตู้ วั
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คทีพ่ าย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้า
เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านัน้ ยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาด
โผนเสีย่ งตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัส การ์ สนุ ก แบบชิว ชิว ด้ว ยการล่ อ งเรือ ชมธรรมชาติไ ปพบกับ 4 นัก แสดงนํ า จาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ต้,ี เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณ
เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และ
ตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
ไลท์!คาเมร่า! แอคชัน!สร้
่ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิรก์
โซนฮอลลีวดู้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตท้ี จ่ี ะมายืนปรากฏตัว
บนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทัง้ ชม
ภาพยนตร์ 4มิติ เรือ่ งเชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได้สมั ผัสมาก่ อน นอกจากทีน่ ้เี ท่านัน้ นอกจากนี้ยงั มีมุม ลด
ความหฤหรรษ์มาทีก่ จิ กรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับทีร่ อเสิรฟ์ อาหารและ
เครือ่ งดื่มจากทัวทุ
่ กมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟส
ทีฟวอล์ค ถนนสายทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชม
คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าเปิ ดใหม่ใหญ่
ที่สดุ ในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33
SGD หรือ 850 บาท / ท่ าน )
จัดอันดับให้เ ป็ นอควาเรียมใหญ่ สุ ดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ถู กออกแบบให้เ ป็ นอุ โมงค์ใ ต้น้ํ า
สามารถบรรจุน้ํ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ํ ากว่า
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาํ ลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ
ทัวโลก
่
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นําท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่น้า
สิ งคโปร์ มีประวัตยิ าวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะทีเ่ ป็ นท่าเทียบ
เรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยงั เต็มไปด้วยสีสนั ของความ
หลากหลายทัง้ ผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับ
เป็ นร้ า นอาหารหรู ห รา ผับ บาร์ และแหล่ ง บัน เทิง ที่ต้ อ นรับ

5

SIN SIN01(SL) JAN– MAR 18

นักท่องเทีย่ วทัง้ กลางวันและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD)
จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนํ้าดื่ม / WIFI ทีห่ อ้ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
วันที่สาม
07.00 น.

บ่าย

17.30 น.
20.30 น.

Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่ าทาวน์ –
ช็อปปิ้ งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิ น – กรุงเทพฯ (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่ านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นําให้ท่านเลือกซือ้
มากมาย อาทิ นํ้าหอม เสือ้ ผ้า เครือ่ งสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครือ่ งประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
นาท่ านเดิ นทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง
ขึ้น เพื่อ เป็ นที่ป ระดิษ ฐานพระเขี้ย วแก้ ว ของพระพุ ท ธเจ้ า วัด พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง นี้ ส ร้ า ง
สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทัง้ หมดราว 62 ล้า นเหรีย ญสิง คโปร์ (ประมาณ 1500 ล้า นบาท) ชัน้ ล่ า งเป็ น ห้อ งโถงใหญ่ ใ ช้
ประกอบศาสนพิธ ี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว
(ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศลิ ปกรรมการ
ตกแต่งทีส่ วยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ ง ซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

***(อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
รถโค้ ชนาท่ านช้ อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํ ามาวางขาย
ตามห้างสรรพสินค้า ทีต่ งั ้ อยูบ่ นถนนสายนี้เป็ นแห่งแรกเพราะว่ าสิงคโปร์มที ่าเรือและเรือสินค้าทุกลํา
จะ ต้อ งมาผ่ านที่ ท่าเรือ ของสิงคโปร์น้ีเ สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก
เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ ดีมากมายตัง้ อยู่เรียงราย สองฝั ง่ ถนน อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL105
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21.30 น.

7

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

มกราคม- มีนาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
26-28,27-29 มกราคม 2561
10,999/12,999 10,499/12,499
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
13,999/15,999 13,499/15,499
23-25,24-26 กุมภาพันธ์ 2561
10,999/12,999 10,499/12,499
1-3,2-4 มีนาคม 2561
12,999/15,999 12,499/15,499
8-10,29-31 มีนาคม 2561
9,999/11,999 9,499/11,499
9-11,10-12,11-13,15-17,16-18,
10,999/12,999 10,499/12,499
17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27,
30มีนาคม – 1 เมษายน 2561

เด็กอายุ 2-12 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
9,999/11,999
12,999/14,999
9,999/11,999
11,999/14,999
8,999/10,999
9,999/11,999

พักเดี่ยว

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ )
2.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั 2 คืนพักห้องละ 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 ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความ
พึงพอใจ)
2.
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
3.
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
กระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก.
5.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
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6.

ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 7,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจําท่านล่ะ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่า
ทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.
เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อน
5.
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
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บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว
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