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พักโรงแรม 4* กลางเมือง











เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว
ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่ าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว
ชมโชว์น้าพุ ริมอ่ าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6
ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้ อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิ ม ช้อปปิ้ งออร์ชาร์ด
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็ น ใช้เวลาเที่ยวอย่ างคุ้มค่า
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ
รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
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วันแรก
07.00มด.

09.45มด.
13.15มด.

บ่ำยม

ม่ำม
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กำหนดกกำเดกนดาำ มกกเำมก-ดกษำยดม2562
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สิ งคโปร์ - น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc.
Skyway) – Dinner at Song Fa – มารีน่า เบย์ แซนด์
มณะพเ้อกกัดาี่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาน์ เตอร์ K ประตู 5 สายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ ม
โกยกีดจ้ำหนด้ำาีข่ อ บเนษาั ฯมอยต้อดเับและอำดวยมวำกสะกวกใดกำเดช็มดอกสำเและสักภำเะ
ดกนดาำ สู่มสิ งคโปร์มโกยมสายการบิ น สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ มดาีย่ วบนดาีม่ SQ 973
(กีอำหนำเและดมเือ่ กื่กบเนกำเบดดมเือ่ )
ดกนดาำ ถึ มสดำกบนดชำ กีม ปเะดาศสน มโปเ์ม ผ่ ำดพนธ ีกำเตเวจมดดข้ำดกือ มจำกดัด้ ดำา่ำดดกนด
าำ ดข้ำสู่ตวั ดกือ สน มโปเ์าก่ี กี ำเจักผั ดกือ อย่ำ ดป็ ดเะดบียบดเียบเ้อยและสะอำกสะอ้ำดจดหนลำยๆ
า่ำดต้อ าึ่ มมมม
ดำา่ำดแวะชกมมน้าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ Fountain of wealth แหน่ ดกือ สน มโปเ์ต ั ้ อยู่า่ำกกลำ หนกู่
ตึกซัดดามซนตม้ี ซัดดามมกำจำกมำใดภำษำจีด แปลว่ำมวำกสำดเ็จชนด้ ใหนก่มหนกู่ตกึ ซัดดามมสเ้ำ ขึด้ โกย
ดักธุเกนจชำวฮ่อ ก ซึ่ ดับดป็ ดโมเ กำเพำณนชย์ขดำกใหนญ่าส่ี ุกขอ ดกือ โกยมดสน มโปเ์ดชื่อว่ำถ้ำ
ไก้ดกนดเอบลำดด้ำพุมและไก้สกั ผัสด้ำจะพบโชมกีและ เ่ำเวยตลอกปี

จำกดัด้ แหนล่ า่อ ดาีย่ วแหน่ ใหนก่ล่ำสุกบดดกำะสน มโปเ์ GARDEN BY THE BAY อนสเะใหน้า่ำดไก้ชก
กำเจักสวดาี่ใหนญ่า่สี ุกบดดกำะสน มโปเ์มชื่ดชกกับต้ดไก้ดำดำพัดธุ์มและมดป็ ดศูดย์กลำ กำเพัฒดำ
อย่ำ ต่อ ดดื่อ แหน่ ชำตนขอ มMarina Bay บเนหน ำเโกยมณะกเเกกำเอุายำดแหน่ ชำตนส น มโปเ์ม
ดอกจำกดี้ย ั กีาำ ดกนดลอยฟ้ำดชื่อกต่อกับมSuper tree (รวมค่ าบัตร แล้ว)มมู่าก่ี มี วำกสู ดข้ำ
ก้วยกัดมกีไว้สำหนเับใหน้ผาู้ ่กี ำดยือดสำกำเถกอ ดหน็ดสวดจำกกุกสู ขึด้ ม50มดกตเมมบดยอกขอ มSuper
tree สำกำเถดหน็ดาัศดียภำพอัด ก ำกขอ อ่ำวและสวดโกยเอบมโกยเอบม
เับปเะาำดอำหนำเม่ำมณมภัตตำมำเม(1) SONG FA BUK KUT TEH กเะกูกหนกูต้กยำจีดแสดอเ่อย
อำหนำเา้อ ถนด่ มเ้ำดดี้ดเนก่ ต้ดตำดำดมวำกอเ่อยใดปีม 1966 ก่อตั ้ โกยมMr. Yeo Eng Song จดถึ าุก
วัดดี้มก็ม40 กว่ำปี
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 จากนั น้ อิ ส ระท่ านที่ “มารี น่ า เบย์ แซนด์” รี ส อร์ท หรูใหญ่ ที่ สุ ด ในสิ ง คโปร์กำเีด่ำมดบย์ม
แซดก์สมปเะกอบไปก้วยหน้อ พักและหน้อ สูากว่ำม2,561มหน้อ มโเ แเกยั กีไฮไลา์มมือมThe Sands
Sky Park ตั ้ อยูช่ ดั ้ าีม่ 57มขอ โเ แเกม(ไก่เวกม่ำขึด้ ลนฟา์ม23มSGD ปเะกำณม600 บำา)ม

20.00 น

เป็ ดสถำปตั ยกเเกเูปเ่ำ มล้ำยดเือตั ้ อยูบ่ ดอำมำเาั ้ ม3มแซดก์สมสกำยมพำเ์มดี้ถอื ว่ำดป็ ดสวดลอยฟ้ำ
ขดำกใหนญ่าส่ี ุกใดโลกมกีพด้ื าีก่ ว้ำ ขวำ กว่ำม12,400มตเ.ก.มและจักดป็ ดสวดลอยฟ้ำาีก่ มี วำกสู 200ม
ก.มบดสวดไก้เ บั กำเตกแต่ อย่ำ สวย ำกมกีต้ด ไก้ใ หนญ่ ม 250มต้ด มและไก้ป เะกับ อีก ม650มต้ด มกี
เ้ำดอำหนำเาีหน่ เูหนเำมเวกถึ มThe Sky on 57มและยั กีม“กำเีด่ำมดบย์มแซดก์สมมำสนโด” าีต่ ั ้ อยู่ใดตัว
อำมำเอัดโอ่ อ่ ำหนเูหน เำฝ ั ่ ตเ ข้ำกกับตัว โเ แเกมจัก ว่ ำดป็ ดมำสนโ ดาี่ด ต็กไปก้ว ยดกกกำเพดัดาุ ก
เูปแบบมซึ่ ดักา่อ ดาี่ยวสำกำเถดพลนกดพลนดไปกับดกกหนลำกหนลำยเูปแบบมโกยกีโต๊ะพดัดกำกกว่ำม
600มโต๊ะมกีตพู้ ดัดหนยอกดหนเียญกำกกว่ำม1,500มตูม้ อำานมเูดล็ตต์มแบล๊มแจ๊มมบำมำเ่ำมและไฮโลว์มและตู้
พดัดหนยอกดหนเียญมภำยใดยั กีเ้ำ ดม้ำ ปลีก และภัต ตำมำเกำกกำยมสำหนเับ ดักชอปปน้ าั ้ หนลำย
สำกำเถดลือกซือ้ สนดม้ำยีหน่ อ้ กั มๆมไก้กำกกำยมอำานม Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ที่ ใหญ่ ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ น
ลานที่นัง่ หันหน้ าออกทางอ่าว Marina

มมมมมมจำกดัด้ ดข้ำสู่าพ่ี กั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริ การน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
วันที่สอง
07.00มด.

ซิ ตี้ทวั ร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee –
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร)
เับปเะาำดอำหนำเดช้ำมณมหน้อ อำหนำเขอ โเ แเก (2)
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จำกดัด้ ดำา่ำดมชกดกือ สน มโปเ์และเับฟ ั บเเยำยปเะวัตศน ำสตเ์จำกไกก์าอ้ ถนด่ ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่ าการเมือง ผ่ำดชกมอำมำเเัฐสภำดก่ำ ม“Old Parliament
House”มซึ่ ใดอกีตดป็ ดาี่ต ั ้ ขอ เัฐสภำขอ สน มโปเ์ม ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิ ลปะ ดนตรี การ
ั ้ ำ สำเนก ดป็ ดขอ ขวัญ จำกพเะ
เต้ นรา การแสดงตลก ผ่ำดชกม“Elephant Statue” เูปปดช้
จุลจอกดกล้ำมเ.5 ขอ ไายมซึ่ ไก้กอบใหน้ใดปีม1871 ดพื่อสเ้ำ มวำกสักพัดธไกตเีกบั ปเะดาศสน มโปเ์
ดกือ่ มเั ้ าีพ่ เะอ ม์ดสก็จกำดยือดสน มโปเ์ใดมเั ้ แเกมนาท่ าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึ่งสิ งโตครึ่งปลานี้ หนั หน้ าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นี ยภาพ
ที่ สายงาม โกยกีฉำกก้ำดหนลั ดป็ ดม“โเ ละมเดอสดพลดำา” ซึ่ โกกดก่ดก้วยสถำปตั ยกเเกมล้ำย
หนดำกาุดเียดม ชม ถนนอลิ ซาเบธวอล์ค ซึ่ ดป็ ดจุกชกวนวเนกแก่ด้ ำสน มโปเ์จากนัน้ รถโค้ชนาท่ าน
เดิ นทางสู่โลกเหนื อจิ นตนาการไปยังดิ นแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักรความ
บันเทิ งระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล
คืนเงิ น 1,500 บาท/ผูใ้ หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก)
***(อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***

ใหน้า่ำดไก้พบกับกำเแสก สุกตเะกำเตำและมวำกสุขมสดุ กไก่เจู้ บใดาีด่ กียวาีๆ่ มมุณและมเอบมเัวจะ
ไก้พ บและสัก ผัส กับ ปเะสบกำเณ์ ใ หนก่ ม าี่โ ลกยั ต้อ ตะลึ มดปน ก ฉำกมวำกสดุ ก กับ ยูดน ด วอเ์แ ซลม
สตูกโน อ!! าีแ่ เกและาีด่ กียวใดภูกภน ำมดอดชียตะวัดออกดฉีย ใต้มกับดมเือ่ ดล่ดม24มชดนกโกย18ชดนกมดป็ ด
ดมเือ่ ดล่ดาีอ่ อกแบบใหนก่หนเือกักแปล ดพื่อาีด่ ่โี กยดฉพำะ!!!แบ่ ออกดป็ดม7มโซดมไก้แก่มาีส่ ุก ข อ
เถไฟดหนำะเำ มู่า ั ้ หนวำกดสียวและสู าี่สุกใดโลกมก้วยเะกับมวำกสู ม42.5มดกตเโกยจำลอ จำกซีเย่ี ์
ชื่อกั แบาดานลสตำเ์มกำแล็กตนกำซึ่ ผูด้ ล่ดสำกำเถดลือกไก้ว่ำจะดป็ ดฝำ่ ยกดุ ษย์
หนเือฝ่ำยวำยเ้ำย
ไซลอดมก่อดล กือฟำกฟดั บดอำกำศอย่ำ หนวำกดสียวขอ แต่ละฝำ่ ย
โซดอียปน ต์โบเำณพบกับดมเื่อ ดล่ดดขย่ำขวัญาี่กมี วำกดเ็วสู มและมวำกด่ ำกลัวขอ ดหนล่ำวนญญำณ
กักกีจ่ ะมืบมลำดใดา่ำกกลำ มวำกกืกมมกำาำใหน้มุณขดลุกซู่!มโกยไก่เตู้ วั ม
โซดดกอะมลอส์ตดวนลก์หนเือกนดแกดจุลสนมปำเ์มาี่พำย้อดอกีตกลับไปสู่ยุมกึกกำบเเพ์หนำกใมเล่ว ล้ำ
ดข้ำดขตหนว หน้ำกมไกโดดสำเ์จะโผล่กำหนำมุณาัดาีมดา่ำดัด้ ยั ไก่พอมมุณยั ไก้พบกับกำเแสก โชว์ผำก
โผดดสีย่ ตำยขอ ดหนล่ำสตัดา์ไก้าม่ี วอดตอเ์ดวนลก์ม!!
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18.00มด.
ม่ำ

โซดกำกำกัส กำเ์ ม สดุ ก แบบชนว มชนว มก้ว ยกำเล่ อ ดเือ ชกธเเกชำตนไ ปพบกับม4มดัก แสก ด ำจำก
ภำพยดตเ์กำเ์ตูดดเื่อ กำกำกัสกำเ์มอำานดช่ดมอดล็กซ์ ,กำเ์ต้,ี ดกลแกดและกลอดลียาีม่ อยต้อดเับมุณ
ดข้ำสู่ป่ำาึบแหน่ ดี้โซดดนวยอเ์กสักผัสดกือ จำลอ ดนวยอเ์กดกือ าีใ่ หนญ่และดจเนญาีส่ ุกใดอดกเนกำมและ
ตื่ดตำไปกับบเเยำกำศแหน่ กำเสเ้ำ ภำพยดตเ์กำเแสก สดชีย่ ลดอ็ฟดฟ็ มมใดกำเแสก โชว์ชุกพนดศษ
ไลา์!มำดกเ่ำ! แอมชัด!สเ้
่ ำ โกยมสตีดว่ดมสปีลดบนเก์ ม
โซดฮอลลีวกู้ มพบกับโเ ละมเสไตล์บเอกดวย์และกำเต้อดเับจำกดหนล่ำดซดลบเนตา้ี จ่ี ะกำยืดปเำกฏตัว
บดา้อ ถดดแหน่ ดี้มโซดฟำเ์มฟำเ์มอดวย์มมเั ้ แเกขอ โลก!!กับปเำสำามฟำเ์มฟำเ์มอดวย์พเ้อกาั ้ ชก
ภำพยดตเ์ม4กนตมน ดเือ่ ดชเ็มมซึ่ มุณไก่ดมยไก้สกั ผัสกำก่อดมดอกจำกาีด่ ้ดี า่ำดัด้ มดอกจำกดี้ย ั กีกุกมลก
มวำกหนฤหนเเษ์กำาีก่ จน กเเกดบำๆดอำใจดักกนด-กื่ก-ช้อปกับเ้ำดอำหนำเมบำเ์มมลับาีเ่ อดสนเฟ์ อำหนำเและ
ดมเือ่ กื่กจำกาัวาุ
่ กกุกโลกเวกถึ เ้ำดช้อปปน้ มเ้ำดแบเดก์ดดกและมอดดซ็ปต์สโตเ์บดดส้ดาำ ดฟส
าีฟวอล์ม ถดดสำยาีโ่ กกดก่ดาีส่ ุกขอ เีสอเ์ามดวนลก์มดซ็ดโตซ่ำมใหน้มุณไก้ดพลนกดพลนดกับกำเดยี
บกำเดยีย่ กชก
มำสนโดแหน่ แเกขอ ปเะดาศสน มโปเ์ม!!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าเปิ ดใหม่ใหญ่
ที่สดุ ในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา
ผูใ้ หญ่ 39 SGD / เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี 29 SGD)
จักอัดกับใหน้ด ป็ ดอมวำดเียกใหนญ่ สุ กใดดอดชียตะวัดออกดฉีย ใต้ม ถู กออกแบบใหน้ด ป็ ดอุ โก ม์ใ ต้ด้ ำม
สำกำเถบเเจุด้ ำดม็กไก้กว่ำม45 ล้ำดลนตเมเวกสัตว์าะดลกว่ำม800 สำยพัดธุ์มเวบเวกสัตว์ด้ ำกว่ำม
100,000 ตัวมตกแต่ ก้วยซำกปเักหนักพั ขอ ดเือมภำยใดไก้จำลอ มวำกอุกกสกบูเณ์ขอ าะดลต่ำ ๆม
าัวโลก
่
ไก้ดวลำอัดสกมวเมมณะพเ้อกกัดมณมจุกดักหนกำย
เับปเะาำดอำหนำเดย็ดมณมภัตตำมำเ (3) BOON TONG KEE ชนกไก่ตอดไหนหนลำแสดอเ่อย
นาท่ านล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิ งคโปร์ยามคา่ คื นย่าน Clarke
Quay ตั ้ อยูบ่ เนดวณปากแม่น้าสิ งคโปร์ กีปเะวัตยน ำวดำดกำเ่วกม150
ปีมใดฐำดะาีด่ ป็ ดา่ำดาียบดเือดก่ำแก่ าุกวัดดี้ม“มลำเ์กมีย”์ ก็ย ั ดต็กไป
ก้วยสีสดั ขอ มวำกหนลำกหนลำยาั ้ ผูม้ ดาีผ่ ลักดปลีย่ ดกัดกำดยือดมโกกั
สนด ม้ำ ถู ก ปเับ ดป็ ด เ้ำ ดอำหนำเหนเูหน เำมผับ มบำเ์ม และแหนล่ บัด ดาน าี่
ต้อดเับดักา่อ ดาีย่ วาั ้ กลำ วัดและกลำ มืด
มมจำกดัด้ ดข้ำสู่าพ่ี กั Grand Pacific // Grand Central // Furama หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริ การน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สาม
07.00มด.
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วัดเจ้าแม่กวนอิ ม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่ าทาวน์ –
ช้อปปิ้ ง ORCHARD - สนามบิ น – สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เับปเะาำดอำหนำเดช้ำมณมหน้อ อำหนำเขอ โเ แเก (4)
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..........ด.
17.35มด.
19.30มด.

..........ด.
18.45มด.
20.10มด.

หนกำยดหนตุม
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 นาท่ านเดิ นทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ ม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วักดี้ดป็ ดวักาีก่ ี
ชื่อดสีย อย่ำ กำกมาั ้ ชำวสน มโปเ์และดักา่อ ดาีย่ วดับถือว่ำศักกน ์สนาธน ์กำกมมวำกดชื่ออัดศักกน ์สนาธน ์
ใดอ ม์ดจ้ำแก่กวดอนกดัด้ ม กำจำกมดาี่กำไหนว้ขอพเแล้วปเะสบมวำกสำดเ็จดัด่ ดอ มวักดี้สเ้ำ ขึด้
ก่อดส มเำกโลกมเั ้ าีม่ 2 ใดปีม1884 โกยมดจีดาีอ่ พยพกำตั ้ เกเำกอยู่ใดปเะดาศสน มโปเ์มดพื่อ
สัก กำเะดจ้ำ แก่ก วดอนกมและใช้ด ป็ ดศู ดย์กลำ สำหนเับ พบปะมพูกมุ ยมปเะชุก มดเื่อ เำวต่ ำ มๆม
จดกเะาั ่ ดกนกส มเำกโลกมบเนดวณแหน่ ดี้ถูกเะดบนกโจกตีพ ั พนดำศไปตำกๆมกัดมแต่ปำฏนหนำเนย์
อย่ำ ยน่ าีส่ ถำดาีป่ เะกนษฐำดดจ้ำแก่กวดอนกแหน่ ดี้กลับไก่ไก้เบั มวำกดสียหนำยใกๆมจำกเะดบนกมเั ้
ดัด้ ดลยมาำใหน้หนลำยมดดชื่อว่ำดป็ ดดเือ่ มวำกศักกน ์สนาธน ์มหนเือปำฏนหนำเนย์
 นาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่มดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) าีด่ ่ีกสี ดน ม้ำชัด้ ดำใหน้า่ำดดลือก
ซือ้ กำกกำยมอำานมด้ำหนอกมดสือ้ ผ้ำมดมเือ่ สำอำ มกเะดป๋ำมดำฬนกำมดมเื่อ ปเะกับมขอ ฝำกกำกกำยม
ฯลฯ
 นาท่ านเดิ นทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ มชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สเ้ำ ขึ้ดดพื่อดป็ ดาี่ปเะกนษฐำดพเะดขี้ยวแก้วมขอ พเะพุาธดจ้ำมวักพเะพุาธศำสดำแหน่ ดี้สเ้ำ ม
สถำปตั ยกเเกมสกัยเำชว ศ์ถ ั มวำ ศนลำฤกษ์มดกื่อวัดาีม่ 1กีดำมกม2005มม่ำใช้จ่ำยใดกำเก่อสเ้ำ
าั ้ หนกกเำวม62มล้ำดดหนเียญสน มโปเ์ม(ปเะกำณม1500มล้ำดบำา)มชัด้ ล่ำ ดป็ ดหน้อ โถ ใหนญ่ใ ช้
ปเะกอบศำสดพนธมี มมชัด้ ม2-3มดป็ ดพนพธน ภัณฑ์และหน้อ หนดั สือมชัด้ ม4มดป็ ดาี่ปเะกนษฐำดพเะดขีย้ ว
แก้ว ม(หน้ำกถ่ ำยภำพ) ใหน้า่ำดไก้สกั กำเะอ ม์ดจ้ำแก่ กวดอนกมและใกล้กัดก็ด ป็ ดวักแขกซึ่ กี
ศนลปกเเกกำเตกแต่ าีส่ วย ำกมพเ้อกดกนดดล่ดช้อปปน้ มซื้อขอ าี่เะลึกตำกอัธยำศัยปเะกำณม1ม
ช.ก.
***(อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวสวนสนุก)***
จำกดัด้ ดำา่ำด ***อิ สระช็อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด**ม
*************************************************************************
ดจอกัดาีจ่ กุ ดักพบมไก้ดวลำสกมวเดกนดาำ สู่สดำกบนดชำ กี
ออกดกนดาำ สู่สุวเเณภูกมน โกยสำยกำเบนดสน มโปเ์แอเ์ไลด์มดาีย่ วบนดาีม่ SQ982
(กีอำหนำเและดมเือ่ กื่กบเนกำเบดดมเือ่ )
ดกนดาำ กลับถึ สดำกบนดสุวเเณภูกโน กยสวัสกนภำพมพเ้อกมวำกปเะาับใจ
*************************************************************************
ดจอกัดาีจ่ กุ ดักพบมไก้ดวลำสกมวเดกนดาำ สู่สดำกบนดชำ กี
ออกดกนดาำ สู่สุวเเณภูกมน โกยสำยกำเบนดสน มโปเ์แอเ์ไลด์มดาีย่ วบนดาีม่ SQ978
(กีอำหนำเและดมเือ่ กื่กบเนกำเบดดมเือ่ )
ดกนดาำ กลับถึ สดำกบนดสุวเเณภูกโน กยสวัสกนภำพมพเ้อกมวำกปเะาับใจ
*************************************************************************
โปเแกเกกำเดกนดาำ อำจดปลีย่ ดแปล ตำกมวำกดหนกำะสกมบเนษาั ฯมขอส วดสนาธ์ใดกำเปเับดปลีย่ ด
เำมำมหนำกกีกำเปเับขึด้ ขอ ภำษีด้ ำกัดขอ สำยบนด

SIN SYM(SQ)JAN-APR

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มกราคม-เมษายน 2562
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
4-6,11-13,18-20 มกราคม 2562
18,999
17,999
25-27 มกราคม
17,999
16,999
1-3,15-17,22-24 กุมภาพันธ์
18,999
17,999
1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 มีนาคม 18,999
17,999
6-8,11-13,15-17 เมษายน
19,999
18,999
12-14,14-16 เมษายน
20,900
19,900
13-15 เมษายน
21,999
20,999
19-21,20-22,26-28,27-29 เมษายน
18,999
17,999
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เด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
16,999
15,999
16,999
16,999
17,999
18,900
19,999
16,999

พักเดี่ยว

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

อัตรานี้ รวม
1. ม่ำตั ๋วดมเือ่ บนดมและภำษีด้ำกัดมกเุ ดาพฯ–สน มโปเ์–กเุ ดาพฯม(ตั ๋วกเุป๊ )
2. ม่ำเถโม้ชปเับอำกำศบเนกำเตลอกกำเดกนดาำ ม
3. ม่ำอำหนำเมและดมเือ่ กื่กาีเ่ ะบุไว้ใดเำยกำเม
4. ม่ำาีพ่ กั ม2 มืดพักหน้อ ละม2-3มา่ำด
5. ม่ำด้ ำหนดักกเะดป๋ำดกนดาำ มา่ำดละไก่ดกนดม30 กก.
6. ม่ำบัตเดข้ำชกสถำดาีา่ ่อ ดาีย่ วต่ำ มๆมตำกเำยกำเาีไ่ ก้เะบุไว้
7. ม่ำปเะกัดอุบตั ดน หนตุใดกำเดกนดาำ ม1,000,000 บำาม(ขึด้ อยูก่ บั ด อ่ื ดไขขอ กเเกธเเก์ดฉพำะดหนตุกำเาีด่ กนกขึด้
เะหนว่ำ วัดดกนดาำ ดา่ำดัด้ โกยจะต้อ ใช้ใบเั เอ แพาย์และใบดสเ็จเับด ดน ใดกำเดบนก )
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ม่ำานปไกก์ม+มม่ำานปมดขับเถมธเเกดดียกปเะกำณ 5มSGD/วัด/1ลูกาัวเ์ม(ไก่เวกม่ำานปหนัวหนด้ำาัวเ์ตำกมวำก
พึ พอใจ)ม
2. ม่ำาำหนดั สือดกนดาำ ไายมและม่ำธเเกดดียกสำหนเับผูถ้ อื พำสปอเ์ตต่ำ ชำตนม
3. ม่ำอำหนำเมและดมเือ่ กื่กาีไ่ ก่ไก้เะบุไว้ใดเำยกำเม
4. ม่ำธเเกดดียกกเะดป๋ำดกนดาำ าีด่ ้ ำหนดักดกนดม20 กก.
5. ม่ำใช้จ่ำยอื่ดๆมาีก่ ไน ก้เะบุไว้ใดเำยกำเมดช่ดมม่ำซักเีกมโาเศัพา์มมม่ำกนดนบำเ์มฯลฯม
6. ภำษีกลู ม่ำดพนก่ ม7% และภำษีหนกั มณมาีจ่ ำ่ ยม3%
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เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 7,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่า
ทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใ ห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 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 และปญั หาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็นการชาระแบบเหมาขาด 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 แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
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ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อน
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

