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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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กำหนดกำรเดินทำง มีนำคม-พฤษภำคม 2562
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สิ งคโปร์ - น้าพุแห่งความมังคั
่ ง่ – GARDEN BY THE BAY (Inc.
Skyway) – Dinner at Song Fa – มารีน่า เบย์ แซนด์
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาน์ เตอร์ K ประตู 5 สายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ
09.45 น.
เดินทำงสู่ สิ งคโปร์ โดย สายการบิ น สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 973
(มีอำหำรและเครือ่ งดื่มบริกำรบนเครือ่ ง)
13.15 น.
เดินทำงถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ ำนพิธ ีกำรตรวจคนเข้ำเมือ ง จำกนัน้ นำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ทม่ี กี ำรจัดผังเมืองอย่ำงเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอำดสะอ้ำนจนหลำยๆ
ท่ำนต้องทึง่
บ่ำย
นำท่ำนแวะชม น้าพุแห่ งความมังคั
่ ง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยู่ท่ำมกลำงหมู่
ตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มำจำกคำในภำษำจีน แปลว่ำควำมสำเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้ำงขึน้ โดย
นักธุรกิจชำวฮ่องกง ซึง่ นับเป็ นโครงกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ทส่ี ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่ำถ้ำ
ได้เดินรอบลำนน้ำพุ และได้สมั ผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

ค่ำ

จำกนัน้ แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่ำนได้ชม
กำรจัดสวนที่ใหญ่ท่สี ุดบนเกำะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นำนำพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อ เนื่อ งแห่ งชำติของ Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติสงิ คโปร์
นอกจำกนี้ยงั มีทำงเดินลอยฟ้ำเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมค่ าบัตร แล้ว) คู่ทม่ี คี วำมสูงเข้ำ
ด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผทู้ ่มี ำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super
tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของอ่ำวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (1) SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยำจีนแสนอร่อย
อำหำรท้องถิน่ ร้ำนนี้เริม่ ต้นตำนำนควำมอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุก
วันนี้ ก็ 40 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 คโปร์มำรีน่ำ เบย์
แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่ำ 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands
Sky Park ตัง้ อยูช่ นั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมำณ 600 บำท)

20.00 น

เป็ นสถำปตั ยกรรมรูปร่ำงคล้ำยเรือตัง้ อยูบ่ นอำคำรทัง้ 3 แซนด์ส สกำย พำร์คนี้ถอื ว่ำเป็ นสวนลอยฟ้ำ
ขนำดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีพน้ื ทีก่ ว้ำงขวำงกว่ำ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ำทีม่ คี วำมสูง200
ม. บนสวนได้ร บั กำรตกแต่ ง อย่ำ งสวยงำม มีต้น ไม้ใ หญ่ 250 ต้น และไม้ป ระดับ อีก 650 ต้น มี
ร้ำนอำหำรทีห่ รูหรำ รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส คำสิโน” ทีต่ งั ้ อยู่ในตัว
ั่
อำคำรอันโอ่ อ่ ำหรูห รำฝ งตรงข้
ำมกับตัว โรงแรม จัด ว่ ำเป็ นคำสิโ นที่เ ต็มไปด้ว ยเกมกำรพนันทุ ก
รูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมำกกว่ำ
600 โต๊ะ มีตพู้ นันหยอดเหรียญมำกกว่ำ 1,500 ตู้ อำทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บำคำร่ำ และไฮโลว์ และตู้
พนันหยอดเหรียญ ภำยในยังมีร้ำ นค้ำ ปลีก และภัต ตำคำรมำกมำย สำหรับ นักชอปปิ้ งทัง้ หลำย
สำมำรถเลือกซือ้ สินค้ำยีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มำกมำย อำทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสี ยงและน้ 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

จำกนัน้ เข้ำสู่ทพ่ี กั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริ การน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
วันที่สอง
07.00 น.

ซิ ตี้ทวั ร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee –
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)
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จำกนัน้ นำท่ำน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟงั บรรยำยประวัตศิ ำสตร์จำกไกด์ทอ้ งถิน่ ซึ่งล้อมรอบด้วย
ทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎี กาและศาลาว่ าการเมือง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old Parliament
House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภำของสิงคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิ ลปะ ดนตรี การ
ั ้ ำงสำริด เป็ นของขวัญ จำกพระ
เต้ นรา การแสดงตลก ผ่ำนชม “Elephant Statue” รูปปนช้
จุลจอมเกล้ำ ร.5 ของไทย ซึง่ ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธไมตรีกบั ประเทศสิงคโปร์
เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จมำเยือนสิงคโปร์ในครัง้ แรก นำท่ำน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ั ้ ง่ สิงโตครึง่ ปลำนี้หนั หน้ ำออกทำงอ่ำวมำริน่ำ มีทศั นียภำพที่สำย
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปนครึ
งำม โดยมีฉำกด้ำนหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถำปตั ยกรรมคล้ำยหนำม
ทุเรียน ชม ถนนอลิ ซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ ำสิงคโปร์ จำกนัน้ รถโค้ชนำท่ำนเดินทำง
สู่โลกเหนือจินตนำกำรไปยังดินแดนมหำสนุ กของ เกาะเซ็นโตซ่ า อำณำจักรควำมบันเทิงระดับโลก
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ำบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ำยูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บำท/ผูใ้ หญ่
และ 1,200 บำท/เด็ก)
***(อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***

ให้ท่ำนได้พบกับกำรแสดงสุดตระกำรตำและควำมสุข สนุ กไม่รจู้ บในทีเ่ ดียวทีๆ่ คุณและครอบครัวจะ
ได้พ บและสัม ผัส กับ ประสบกำรณ์ ใ หม่ ที่โ ลกยัง ต้อ งตะลึง เปิ ด ฉำกควำมสนุ ก กับ ยูนิ เ วอร์แ ซล
สตูดโิ อ!! ทีแ่ รกและทีเ่ ดียวในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครือ่ งเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ น
เครือ่ งเล่นทีอ่ อกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อทีน่ ่โี ดยเฉพำะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ทีส่ ุด ข อ ง
รถไฟเหำะรำงคู่ทงั ้ หวำดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับควำมสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจำกซีรย่ี ์
ชื่อดังแบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำซึง่ ผูเ้ ล่นสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเป็ นฝำ่ ยมนุ ษย์
หรือฝ่ำยวำยร้ำย
ไซลอน ก่อนลงมือฟำดฟนั บนอำกำศอย่ำงหวำดเสียวของแต่ละฝำ่ ย
โซนอียปิ ต์โบรำณพบกับเครื่องเล่นเขย่ำขวัญที่มคี วำมเร็วสูง และควำมน่ ำกลัวของเหล่ำวิญญำณ
มัมมีจ่ ะคืบคลำนในท่ำมกลำงควำมมืด มำทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รตู้ วั
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปำร์คที่พำย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หำกใครล่วงล้ำ
เข้ำเขตหวงห้ำม ไดโนเสำร์จะโผล่มำหำคุณทันที เท่ำนัน้ ยังไม่พอ คุณยังได้พบกับกำรแสดงโชว์ผำด
โผนเสีย่ งตำยของเหล่ำสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !!
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18.00 น.
ค่ำ

โซนมำดำกัส กำร์ สนุ ก แบบชิว ชิว ด้ว ยกำรล่ อ งเรือ ชมธรรมชำติไ ปพบกับ 4 นัก แสดงน ำจำก
ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่องมำดำกัสกำร์ อำทิเช่น อเล็กซ์ ,มำร์ต้,ี เมลแมนและกลอเลียทีค่ อยต้อนรับคุณ
เข้ำสู่ป่ำทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองทีใ่ หญ่และเจริญทีส่ ุดในอเมริกำ และ
ตื่นตำไปกับบรรยำกำศแห่ งกำรสร้ำงภำพยนตร์กำรแสดงสเชีย่ ลเอ็ฟเฟ็ ค ในกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ
ไลท์!คำเมร่ำ! แอคชัน!สร้
่ ำงโดย สตีเว่น สปีลเบิรก์
โซนฮอลลีวดู้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และกำรต้อนรับจำกเหล่ำเซเลบริตท้ี จ่ี ะมำยืนปรำกฏตัว
บนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์พร้อมทัง้ ชม
ภำพยนตร์ 4มิติ เรือ่ งเชร็ค ซึง่ คุณไม่เคยได้สมั ผัสมำก่อน นอกจำกทีน่ ้เี ท่ำนัน้ นอกจำกนี้ยงั มีมุม ลด
ควำมหฤหรรษ์มำทีก่ จิ กรรมเบำๆเอำใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้ำนอำหำร บำร์ คลับทีร่ อเสิรฟ์ อำหำรและ
เครือ่ งดื่มจำกทัวทุ
่ กมุมโลกรวมถึงร้ำนช้อปปิ้ง ร้ำนแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทำงเฟส
ทีฟวอล์ค ถนนสำยทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ำ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับกำรเยีย่ มชม
คำสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***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)
จัดอันดับให้เ ป็ นอควำเรียมใหญ่ สุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถู กออกแบบให้เ ป็ นอุ โมงค์ใ ต้น้ ำ
สำมำรถบรรจุน้ ำเค็มได้กว่ำ 45 ล้ำนลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่ำ 800 สำยพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ำกว่ำ
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซำกปรักหักพังของเรือ ภำยในได้จำลองควำมอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่ำงๆ
ทัวโลก
่
ได้เวลำอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (3) BOON TONG KEE ชิมไก่ตอนไหหลำแสนอร่อย
นาท่ านล่ องเรือ Bum Boat (รวมค่ าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ยำมค่ ำคืนย่ำน Clarke
Quay ตัง้ อยูบ่ ริเวณปากแม่น้าสิ งคโปร์ มีประวัตยิ ำวนำนมำร่วม 150
ปี ในฐำนะทีเ่ ป็ นท่ำเทียบเรือเก่ำแก่ ทุกวันนี้ “คลำร์กคีย”์ ก็ยงั เต็มไป
ด้วยสีสนั ของควำมหลำกหลำยทัง้ ผูค้ นทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันมำเยือน โกดัง
สิน ค้ำ ถู ก ปรับ เป็ น ร้ำ นอำหำรหรูห รำ ผับ บำร์ และแหล่ ง บัน เทิง ที่
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วทัง้ กลำงวันและกลำงคืน
จำกนัน้ เข้ำสู่ทพ่ี กั Grand Pacific // Grand Central // Furama หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริ การน้าดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สาม
07.00 น.
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วัดเจ้าแม่กวนอิ ม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่ าทาวน์ –
ช้อปปิ้ ง ORCHARD - สนามบิ น – สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4)
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..........น.
17.35 น.
19.30 น.

..........น.
18.45 น.
20.10 น.

หมำยเหตุ
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 นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ ม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ นวัดทีม่ ี
ชื่อเสียงอย่ำงมำก ทัง้ ชำวสิงคโปร์และนักท่องเทีย่ วนับถือว่ำศักดิ ์สิทธิ ์มำก ควำมเชื่ออันศักดิ ์สิทธิ ์
ในองค์เจ้ำแม่กวนอิมนัน้ มำจำกคนที่มำไหว้ขอพรแล้วประสบควำมสำเร็จนั น่ เอง วัดนี้สร้ำงขึน้
ก่อนสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนทีอ่ พยพมำตัง้ รกรำกอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
สัก กำระเจ้ำ แม่ก วนอิม และใช้เ ป็ นศู นย์กลำงสำหรับ พบปะ พูดคุ ย ประชุม เรื่อ งรำวต่ ำ ง ๆ
จนกระทังเกิ
่ ดสงครำมโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพงั พินำศไปตำมๆ กั น แต่ปำฏิหำริย์
อย่ำงยิง่ ทีส่ ถำนทีป่ ระดิษฐำนเจ้ำแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รบั ควำมเสียหำยใดๆ จำกระเบิดครัง้
นัน้ เลย ทำให้หลำยคนเชื่อว่ำเป็ นเรือ่ งควำมศักดิ ์สิทธิ ์ หรือปำฏิหำริย์
 นำท่ำนช็อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้ำชัน้ นำให้ท่ำนเลือกซือ้
มำกมำย อำทิ น้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องสำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ ของฝำกมำกมำย
ฯลฯ
 นำท่ำนเดินทำงสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐำนพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้ำ วัดพระพุทธศำสนำแห่ง นี้สร้ำง
สถำปตั ยกรรม สมัยรำชวงศ์ถงั วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนำคม 2005 ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง
ทัง้ หมดรำว 62 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 1500 ล้ำนบำท) ชัน้ ล่ำงเป็ นห้องโถงใหญ่ใ ช้
ประกอบศำสนพิธ ี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐำนพระเขีย้ ว
แก้ว (ห้ำมถ่ ำยภำพ) ให้ท่ำนได้สกั กำระองค์เจ้ำแม่กวนอิม และใกล้กันก็เ ป็ นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมกำรตกแต่งทีส่ วยงำม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ ง ซื้อของที่ระลึกตำมอัธยำศัยประมำณ 1
ช.ม.
***(อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวสวนสนุก)***
จำกนัน้ นำท่ำน ***อิ สระช็อปปิ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด**
*************************************************************************
เจอกันทีจ่ ดุ นัดพบ ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่สนำมบินชำงกี
ออกเดินทำงสู่สุวรรณภูม ิ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ982
(มีอำหำรและเครือ่ งดื่มบริกำรบนเครือ่ ง)
เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*************************************************************************
เจอกันทีจ่ ดุ นัดพบ ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่สนำมบินชำงกี
ออกเดินทำงสู่สุวรรณภูม ิ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
(มีอำหำรและเครือ่ งดื่มบริกำรบนเครือ่ ง)
เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*************************************************************************
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่ น
รำคำ หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีน้ ำมันของสำยบิน
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม – ธันวาคม 2562
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
3-5,4-6,10-12,11-13,24-26 พฤษภาคม 18,999
17,999
18-20 พฤษภาคม
19,999
18,999
31 พฤษภาคม – 2 มิ ถนุ ายน
18,999
17,999
7-9,14-16,21-23,28-30 มิ ถนุ ายน
17,999
16,999
5-7 กรกฎาคม
17,999
16,999
12-14,19-21 กรกฎาคม
18,999
17,999
27-29 กรกฎาคม
19,999
18,999
2-4 สิ งหาคม
17,999
16,999
10-12,16-18,23-25 สิ งหาคม
18,999
17,999
30 สิ งหาคม – 1 กันยายน
17,999
16,999
6-8,27-26 กันยายน
18,999
17,999
13-15 กันยายน
17,999
16,999
4-6 ตุลาคม
17,999
16,999
12-14 ตุลาคม
19,999
18,999
18-20,19-21,25-27 ตุลาคม
18,999
17,999
1-3,15-17 พฤศจิ กายน
18,999
17,999
8-10,22-24 พฤศจิ กายน
17,999
16,999
29 พฤศจิ กายน – 1 ธันวาคม
18,999
17,999
6-8,7-9,13-15,20-22,21-23 ธันวาคม 18,999
17,999
28-30,29-31 ธันวาคม
19,999
18,999
30 ธันวาคม – 1 มกราคม
21,999
20,999
31 ธันวาคม – 2 มกราคม
20,999
19,999
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เด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
16,999
17,999
16,999
15,999
15,999
16,999
17,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
15,999
16,999
16,999
17,999
19,999
18,999

พักเดี่ยว

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นสายการบินในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
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อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ )
2. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง
3. ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำทีพ่ กั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่ำน
5. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก.
6. ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุไว้
7. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์เฉพำะเหตุกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงวันเดินทำงเท่ำนัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในกำรเบิก)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทิปไกด์ + ค่ำทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมำณ 5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมควำม
พึงพอใจ)
2. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ
3. ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก.
5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ
6. ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%

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 ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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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 ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อน
5.
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

