SINGAPORE SO SHIOK!!
By SINGAPORE AIRLINE (SQ)
บินหรู // นอนโรงแรม 3.5 ดาวกลางเมือง
>_< HIGHLIGHT ของรายการ
บินไฟตเชา กลับไฟทเย็น ใชเวลาเที่ยวอยางคุมคา
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุมคาและ รวม อาหารเชาแบบ ABF บริการ
เขาชม GARDEN BY THE BAY
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมคาบัตรแลว
ชมโชวน้ําพุริมอาว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนดมารคแหงใหมของสิงคโปร ตึกมารีนา เบย แซนด โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปงออรชารด
พิเศษ ! ลิ้มรส ขาวมันไก BOON TONG KEE และ Song fa บักกุดเต
รวม น้ําดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันแรก
06.30 น.
09.45 น.
13.15 น.
บาย

กรุงเทพฯ – สิงคโปร – วัดเจาแมกวนอิม - น้ําพุแหงความมัง่ คั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีนา เบย
แซนด
(-/-/D)
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคานเตอรK ประตู 5 สายการบินสิงคโปร แอรไลน โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟาสู สิงคโปร โดย สายการบิน สิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 973
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัว
เมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆทานตองทึ่ง
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เปนวัดที่มีชื่อเสียงอยางมาก ทั้งชาว
สิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหวขอพร
แลวประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สรางขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูใน
ประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวตาง ๆ จนกระทั่ง
เกิดสงครามโลก บริเวณแหงนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต ปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจาแม
กวนอิมแหงนี้กลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทําใหหลายคนเชื่อวาเปนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือ
ปาฏิหาริย
นําทานแวะชม น้ําพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการ

พาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวย
ตลอดป

จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่
ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ Marina
Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มี
ความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD
ค่ํา

(208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย อาหาร
ทองถิ่น รานนี้เริ่มตนตํานานความอรอยในป 1966 กอตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กวาป
 จากนั้นอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและ
หองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23
SGD ประมาณ 600 บาท)

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดใน
โลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยาง
สวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา

20.00 น

เบย แซนดส คาสิโน” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการ
พนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตู
พนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมี
รานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อวา Wonder Full Light
การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหันหนาออกทางอาว Marina

จากนัน้ เขาสูท ี่พัก Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel หรือเทียบเทา 3.5 ดาว++
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)
วันที่สองเลือกเที่ยวตาม Option ทีต่ องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไมมีรถและไกดบริการ) (B/-/-)
Option B : UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตร) + ชมแสงสียาน Clarke Quay (B/-/-)
07.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สําหรับ Option A  (B/-/-)
“FREE & EASY”
***ไมมีรถและไกดบริการ***
**อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร**
**********************************************************
สําหรับ Option B  (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอรแซล + ชมแสงสียาน Clarke Quay
***มีรถและไกดบริการตลอดวัน***
รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคาบัตรยูนิเวอรแซลแลว)
***ไมเขายูนิเวอรแซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใหญ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุก
กรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ํา เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ วสวนสนุก)***

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ ๆ คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับ
ประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบง
ออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย
จําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรื อ ฝ า ยวายร า ยไซ
ลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานใน
ทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว
โซนเดอะ ลอสตเวิลด หรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเข าเขตหวงหาม
ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอ
เตอรเวิลด !!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่อง
มาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงนี้ โซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการสรางภาพยนตรการแสดงส
เชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้
โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึง่ คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานัน้ นอกจากนีย้ ังมีมุม ลดความหฤหรรษมาทีก่ ิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับ
รานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดืม่ จากทัว่ ทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปต
สโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม
คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ
Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ทาน )
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มได
กวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก
18.00 น.

ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

นําทานอิสระชมแสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม
150 ป ในฐานะที่เปนทาเทียบเรือเกาแก ทุกวันนี้ “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้ง
ผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเปนรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน (ไมรวมคาลองเรือ 25 SGD หรือ 650 บาท)
จากนัน้ เขาสูท ี่พัก Link Hotel // Premier Inn // Boss Hotel หรือเทียบเทา 3.5 ดาว++
(บริการน้ําดื่ม / WIFI ที่หองพักและรวมอาหารเชาแบบ ABF)
วันที่สาม
07.00 น.

ซิตี้ทวั ร เมอไลออน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน – ชอปปง ORCHARD –
สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่งลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบัน
เปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม “Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือน
สิงคโปรในครั้งแรก นําทาน ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หัน
หนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรม
คลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร
 นําทานช็อปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005
คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสน
พิธี ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแม
กวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอมเดินเลนชอปปง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1
ช.ม.
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชอื่ ดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนําทานอิสระช็อปปงรถโคชนําทานชอปปงยานถนนออรชารด
*************************************************************************
..........น.
เจอกันที่จุดนัดพบ ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี
17.35 น.
ออกเดินทางสูสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ982
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
19.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*************************************************************************

..........น.
18.45 น.

เจอกันที่จุดนัดพบ ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี
ออกเดินทางสูสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ978
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

20.10 น.

*************************************************************************
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมหี ัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
อัตราคาบริการ
เลือกชําระตาม OPTION ทีท่ านตองการ
DEC-17
Flight

วันเดินทาง
1-3 DEC 2017
2-4 DEC 2017

SQ973
0945-1315
//////
SQ978
1845-2010

9-11 DEC 2017
วันรัฐธรรมนูญ
22-24 DEC
29-31 DEC
30 DEC – 1 JAN 2017
วันปใหม
31 DEC – 2 JAN
2017 วันปใหม

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0945-1315
//////
SQ978

1-3 JAN 2018
5-7 JAN 2018
12-14 JAN 2018
13-15 JAN 2018
19-21 JAN 2018

ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY
15,555.15,555.14,555.-

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD
17,555.17,555.16,555.-

16,555.-

18,555.-

4,900.-

15,555.16,555.-

17,555.18,555.-

4,900.4,900.-

17,555.-

19,555.-

4,900.-

17,555.-

19,555.-

4,900.-

JAN-18
ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY
15,555.14,555.14,555.14,555.14,555.-

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD
17,555.16,555.16,555.16,555.16,555.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

1845-2010

26-28 JAN 2018

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0945-1315
//////
SQ978
1845-2010

2-4 FEB 2018
3-5 FEB 2018
9-11 FEB 2018
16-18 FEB 2018
ตรุษจีน
17-19 FEB 2018
ตรุษจีน
23-25 FEB 2018

Flight

SQ973
0945-1315
//////
SQ978
1845-2010

วันเดินทาง
1-3 MAR 2018
มาฆบูชา
2-4 MAR 2018
มาฆบูชา
9-11 MAR 2018
16-18 MAR 2018
23-25 MAR 2018
30 MAR – 1 APR 2018
31 MAR – 2 APR 2018

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0945-1315
//////
SQ978
1845-2010

6-8 APR 2018
วันจักรี
11-13 APR 2018
12-14 APR 2018
วันสงกรานต
13-15 APR 2018
วันสงกรานต

14,555.-

16,555.-

4,900.-

FEB-18
ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY
14,555.14,555.14,555.-

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD
16,555.16,555.16,555.-

16,555.-

18,555.-

4,900.-

16,555.-

18,555.-

4,900.-

14,555.-

16,555.-

4,900.-

MAR-18
ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD

พักเดี่ยว

15,999.-

17,999.-

4,900.-

15,999.-

17,999.-

4,900.-

14,555.-

16,555.-

4,900.-

14,999.14,999.14,999.14,999.-

16,999.16,999.16,999.16,999.-

4,900.4,900.4,900.4,900.-

APR-18
ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD

พักเดี่ยว

15,999.-

17,999.-

4,900.-

14,999.-

16,999.-

4,900.-

15,999.-

17,999.-

4,900.-

16,999.-

18,999.-

4,900.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.4,900.-

14-16 APR 2018
วันสงกรานต
15-17 APR 2018
วันสงกรานต
20-22 APR 2018
21-23 APR 2018
27-29 APR 2018
30 APR – 1 MAY 2018
วันแรงงาน

16,999.-

18,999.-

4,900.-

15,999.-

17,999.-

4,900.-

14,999.14,999.14,999.-

16,999.16,999.16,999.-

4,900.4,900.4,900.-

15,999.-

17,999.-

4,900.-

ราคาผูใหญทานละ
FULLBOARD
16,999.16,555.16,555.16,555.16,555.-

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0945-1315
//////
SQ978
1845-2010

4-6 MAY 2017
11-13 MAY 2017
12-14 MAY 2017
18-20 MAY 2017

MAY-18
ราคาผูใหญทานละ
FREEDAY
14,999.14,555.14,555.14,555.-

25-27 MAY 2017

14,555.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป
ราคา 3,500 บาท
จอยแลนดหกั คาตั๋วเครื่องบินออก
ทานละ 5,000 บาท
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)
จําหนาย 1,500 บาทตอทาน***
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว
เนื่องจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000
บาท บางครัง้ หากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท
*** เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ ***
พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนื่องจากเปนราคาตั๋วโปรโมชัน่ สาย
การบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

เงื่อนไขตัดกรุป
(SQ) So Shiok/Full Option/Fully Booked
10+0
15+0
15+1
20+1

ทานเพิม่ 2,000
ทานเพิม่ 500
ทานเพิม่ 1,000
ทานราคาเทาซีรยี 

อัตรานี้รวม








คาตัว๋ เครื่องบิน และภาษีนา้ํ มัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 2 คืนพักหองละ 2-3 ทาน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเทีย่ วตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม
 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ)
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่นา้ํ หนักเกิน 20 กก.
 คาใชจา ยอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
 ภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขการจองทัวร
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋ เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได เนือ่ งจากคาบริการที่สิงคโปรเปน
แบบเหมาจาย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตัว๋ เทานัน้ จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา
กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวา กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํ ระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุ
ไวแลวทั้งหมด
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มวี ันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรั บผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละ
สิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม คืนเงินในทุก
กรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผี ู
รวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ ยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตา งๆ

