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Day 1

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ – นำ้ พุแห่ งควำมมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่ องเรื อ BUMBOAT
มำ รี น่ำ เบย์ แซนด์
(-/L/D)

06.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์ L ประตู6 โดยมี
เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ
08.40 น. เหินฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ TR609
12.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง จำกนัน้ นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่
ตัวเมืองสิงคโปร์ ท่ มี ีกำรจัดผังเมืองอย่ ำงเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและสะอำดสะอ้ ำนจนหลำยๆ ท่ ำนต้ องทึ่ง
(เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร BOON TONG KEE ข้ ำวมันไก่ ช่ ือดัง ระดับ 5 ดำว
บ่ ำย
นำท่ ำนแวะชม นำ้ พุแห่ งควำมมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่ งเมืองสิงคโปร์ ตงั ้ อยู่ท่ำมกลำงหมู่ตกึ ซันเทค
ซิตี ้ ซันเทค มำจำกคำในภำษำจีน แปลว่ ำควำมสำเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้ ำงขึน้ โดยนักธุรกิจชำว
ฮ่ องกง ซึ่งนับเป็ นโครงกำรพำณิชย์ ขนำดใหญ่ ท่ สี ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่ ำถ้ ำได้ เดินรอบลำน
นำ้ พุ และได้ สัมผัสนำ้ จะพบโชคดีและ ร่ ำรวยตลอดปี
จำกนัน้ แหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ท่ำนได้ ชมกำร
จัดสวนที่ใหญ่ ท่ ีสุดบนเกำะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นำนำพันธุ์ และ เป็ นศูนย์ กลำงกำรพัฒนำอย่ ำง
ต่ อเนื่องแห่ งชำติของ Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่ งชำติสิงคโปร์ นอกจำกนีย้ ังมี
ทำงเดินลอยฟ้ ำเชื่อมต่ อกับ Super tree คู่ท่ มี ีควำมสูงเข้ ำด้ วยกัน มีไว้ สำหรั บให้ ผ้ ูท่ มี ำเยือนสำมำรถ
มองเห็นสวนจำกมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของอ่ ำว
และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟต์ สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บำท)+และ 2Domes 28
SGD (700 บำท)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยำจีนแสนอร่ อย อำหำร
ท้ องถิ่น ร้ ำนนีเ้ ริ่มต้ นตำนำนควำมอร่ อยในปี 1966 ก่ อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ ก็ 40
กว่ ำปี
นำท่ ำน ล่ องเรือ BUMBOAT (รวมค่ ำบัตรแล้ ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยำมค่ำคืนย่ ำน Clarke Quay ตัง้ อยู่
บริเวณปำกแม่ นำ้ สิงคโปร์ มีประวัตยิ ำวนำนมำร่ วม 150 ปี ในฐำนะที่เป็ นท่ ำเทียบเรือเก่ ำแก่ ทุกวันนี ้
“คลำร์ กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้ วยสีสันของควำมหลำกหลำยทัง้ ผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมำเยือน โกดังสินค้ ำถูก
ปรั บเป็ นร้ ำนอำหำรหรู หรำ ผับ บำร์ และแหล่ งบันเทิงที่ต้อนรั บนักท่ องเที่ยวทัง้ กลำงวันและกลำงคืน
จำกนัน้ อิสระท่ ำนที่ “มำรี น่ำ เบย์ แซนด์ ” รี สอร์ ทหรู ใหญ่ ท่ สี ุดในสิงคโปร์ มำรี น่ำ เบย์ แซนด์ ส ประกอบไป
ด้ วยห้ องพักและห้ องสูทกว่ ำ 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้ อยู่ชัน้ ที่ 57 ของ
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โรงแรม (ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมำณ 600 บำท)เป็ นสถำปั ตยกรรมรู ปร่ ำงคล้ ำยเรื อตัง้ อยู่บน
อำคำรทัง้ 3 แซนด์ ส สกำย พำร์ คนีถ้ ือว่ ำเป็ นสวนลอยฟ้ ำขนำดใหญ่ ท่ สี ุดในโลก มีพนื ้ ที่กว้ ำงขวำงกว่ ำ
12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ ำที่มีควำมสูง200 ม. บนสวนได้ รับกำรตกแต่ งอย่ ำงสวยงำม มีต้นไม้
ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้ำนอำหำรที่หรู หรำ รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ
เบย์ แซนด์ ส คำสิโน” ที่ตงั ้ อยู่ในตัวอำคำรอันโอ่ อ่ำหรู หรำฝั่ งตรงข้ ำมกับตัวโรงแรม จัดว่ ำเป็ นคำสิโนที่
เต็มไปด้ วยเกมกำรพนันทุกรู ปแบบ ซึ่งนักท่ องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินไปกับเกมหลำกหลำยรู ปแบบ
โดยมีโต๊ ะพนันมำกกว่ ำ 600 โต๊ ะ มีต้ ูพนันหยอดเหรียญมำกกว่ ำ 1,500 ตู้ อำทิ รู เล็ตต์ แบล๊ คแจ๊ ค บำคำ
ร่ ำ และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรี ยญ ภำยในยังมีร้ำนค้ ำปลีกและภัตตำคำรมำกมำย สำหรั บนักชอป
ปิ ้ งทัง้ หลำยสำมำรถเลือกซือ้ สินค้ ำยี่ห้อดัง ๆ ได้ มำกมำย อำทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms,
Prada, Burberry, Cartier
ชมกำรแสดงโชว์ แสง สี เสียงและนำ้ ที่ใหญ่ ท่ สี ุดใน South East Asia กับกำรแสดงที่มีช่ ือว่ ำ Wonder Full
Light กำรแสดงนี ้ จัดขึน้ ที่ลำน Promenade หน้ ำ Marina Bay Sandsเป็ นลำนที่น่ ังหันหน้ ำออกทำงอ่ ำว
Marina
จำกนัน้ เข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison หรือเทียบเท่ ำ 3 ดำว++
(บริกำรนำ้ ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ ำแบบ ABF)

วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ ำบัตร)

(B/-/-)

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เช้ ำ
นำท่ ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเ้ ป็ นวัดที่มีช่ ือเสียงอย่ ำงมำก
ทัง้ ชำวสิงคโปร์ และนักท่ องเที่ยวนับถือว่ ำศักดิ์สิทธิ์มำก ควำมเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมนัน้
มำจำกคนที่มำไหว้ ขอพรแล้ วประสบควำมสำเร็จนั่นเอง วัดนี ส้ ร้ ำงขึน้ ก่ อนสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884
โดยคนจีนที่อพยพมำตัง้ รกรำกอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักกำระเจ้ ำแม่ กวนอิม และใช้ เป็ นศูนย์ กลำง
สำหรั บพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่ องรำวต่ ำง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครำมโลก บริเวณแห่ งนีถ้ ูกระเบิดโจมตีพัง
พินำศไปตำมๆ กัน แต่ ปำฏิหำริย์อย่ ำงยิ่งที่สถำนที่ประดิษฐำนเจ้ ำแม่ กวนอิมแห่ งนีก้ ลับไม่ ได้ รับควำม
เสียหำยใดๆ จำกระเบิดครั ง้ นัน้ เลย ทำให้ หลำยคนเชื่อว่ ำเป็ นเรื่ องควำมศักดิ์สิทธิ์ หรื อปำฏิหำริย์
จำกนัน้ รถโค้ ชนำท่ ำนเดินทำงสู่โลกเหนือจินตนำกำรไปยังดินแดนมหำสนุกของ เกำะเซ็นโตซ่ ำ
อำณำจักรควำมบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ ำบัตรยูนิเวอร์ แซลแล้ ว//ไม่ เข้ ำยูนิเวอร์
แซล คืนเงิน 1,500 บำท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บำท/เด็ก)
***(อิสระอำหำรกลำงวัน+ค่ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยวสวนสนุก)***
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ให้ ท่ำนได้ พบกับกำรแสดงสุดตระกำรตำและควำมสุข สนุกไม่ ร้ ู จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครั วจะได้
พบและสัมผัสกับประสบกำรณ์ ใหม่ ที่โลกยังต้ องตะลึง เปิ ดฉำกควำมสนุกกับยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ!! ที่
แรกและที่เดียวในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่ องเล่ น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่ นที่
ออกแบบใหม่ หรือดัดแปลงเพื่อที่น่ ีโดยเฉพำะ!!!แบ่ งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่ ที่สุด
ของรถไฟเหำะรำง
คู่ทงั ้ หวำดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้ วยระดับควำมสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจำกซีร่ ีย์ช่ ือดังแบทเทิลสตำร์
กำแล็กติกำซึ่งผู้เล่ นสำมำรถเลือกได้ ว่ำจะเป็ นฝ่ ำยมนุษย์
หรือฝ่ ำยวำยร้ ำยไซลอน ก่ อนลงมือฟำด
ฟั นบนอำกำศอย่ ำงหวำดเสียวของแต่ ละฝ่ ำย
โซนอียปิ ต์ โบรำณพบกับเครื่องเล่ นเขย่ ำขวัญที่มีควำมเร็วสูง และควำมน่ ำกลัวของเหล่ ำวิญญำณมัมมี่จะ
คืบคลำนในท่ ำมกลำงควำมมืด มำทำให้ คุณขนลุกซู่! โดยไม่ ร้ ู ตัว
โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิคปำร์ คที่พำย้ อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หำกใครล่ วงลำ้ เข้ ำ
เขตหวงห้ ำม ไดโนเสำร์ จะโผล่ มำหำคุณทันที เท่ ำนัน้ ยังไม่ พอ คุณยังได้ พบกับกำรแสดงโชว์ ผำดโผนเสี่ยง
ตำยของเหล่ ำสตันท์ ได้ ท่ ี วอเตอร์ เวิลด์ !!
โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยกำรล่ องเรือชมธรรมชำติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจำกภำพยนตร์
กำร์ ตูนเรื่ องมำดำกัสกำร์ อำทิเช่ น อเล็กซ์ ,มำร์ ตี,้ เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้ อนรั บคุณเข้ ำสู่ป่ำทึบแห่ ง
นีโ้ ซนนิวยอร์ กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ กเมืองที่ใหญ่ และเจริญที่สุดในอเมริกำ และตื่นตำไปกับ
บรรยำกำศแห่ งกำรสร้ ำงภำพยนตร์ กำรแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในกำรแสดงโชว์ ชุดพิเศษไลท์ !คำเมร่ ำ!
แอคชั่น!สร้ ำงโดย สตีเว่ น สปี ลเบิร์ก
โซนฮอลลีว้ ูด พบกับโรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และกำรต้ อนรับจำกเหล่ ำเซเลบริตที ้ ่ จี ะมำยืนปรำกฏตัวบน
ท้ องถนนแห่ งนี ้ โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้ อมทัง้ ชมภำพยนตร์
4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่ เคยได้ สัมผัสมำก่ อน นอกจำกที่นีเ้ ท่ ำนัน้ นอกจำกนีย้ ังมีมุม ลดควำมหฤหรรษ์
มำที่กิจกรรมเบำๆเอำใจนักกิน-ดื่ม-ช้ อปกับร้ ำนอำหำร บำร์ คลับที่รอเสิร์ฟอำหำรและเครื่องดื่มจำกทั่ว
ทุกมุมโลกรวมถึงร้ ำนช้ อปปิ ้ ง ร้ ำนแบรนด์ เนมและคอนเซ็ปต์ สโตร์ บนเส้ นทำงเฟสทีฟวอล์ ค ถนนสำยที่
โดดเด่ นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ ำ ให้ คุณได้ เพลิดเพลินกับกำรเยี่ยมชมคำสิโนแห่ ง แรกของ
ประเทศสิงคโปร์ !!!
***สำมำรถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ เปิ ดใหม่ ใหญ่ ท่ ีสุดในโลกกับ
Marine Life Park (สำมำรถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ ในรำคำ 33 SGD หรือ 850 บำท / ท่ ำน )
จัดอันดับให้ เป็ นอควำเรียมใหญ่ สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้ เป็ นอุโมงค์ ใต้ นำ้ สำมำรถ
บรรจุนำ้ เค็มได้ กว่ ำ 45 ล้ ำนลิตร รวมสัตว์ ทะเลกว่ ำ 800 สำยพันธุ์ รวบรวมสัตว์ นำ้ กว่ ำ 100,000 ตัว
ตกแต่ งด้ วยซำกปรั กหักพังของเรื อ ภำยในได้ จำลองควำมอุดมสมบูรณ์ ของทะเลต่ ำงๆ ทั่วโลก
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18.00 น. ได้ เวลำอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมำย
จำกนัน้ เข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison หรือเทียบเท่ ำ 3 ดำว++
(บริกำรนำ้ ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ ำแบบ ABF)

Day 3

ซิตีท้ วั ร์ เมอไลอ้ อน - Duty Free Shop – วัดพระเขีย้ วแก้ ว ย่ ำนไชน่ ำทำวน์ –
ช้ อปปิ ้ ง ORCHARD - สนำมบิน – กรุ งเทพฯ

(B/-/-)

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ ำน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยำยประวัตศิ ำสตร์ จำกไกด์ ท้องถิ่น ซึ่งล้ อมรอบด้ วย
ทำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำและศำลำว่ ำกำรเมือง ผ่ ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ ำ “Old Parliament House” ซึ่งใน
อดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภำของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี กำรเต้ นรำ กำรแสดงตลก
ผ่ ำนชม “Elephant Statue” รู ปปั ้นช้ ำงสำริดเป็ นของขวัญจำกพระจุลจอมเกล้ ำ ร.5 ของไทย ซึ่งได้ มอบให้
ในปี 1871 เพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์ เมื่อครัง้ ที่พระองค์ เสด็จมำเยือนสิงคโปร์ ใน
ครั ง้ แรก นำท่ ำน ถ่ ำยรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั ้นครึ่งสิงโตครึ่งปลำ
นีห้ ันหน้ ำออกทำงอ่ ำวมำริน่ำ มีทัศนียภำพที่สำยงำม โดยมีฉำกด้ ำนหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึ่ง
โดดเด่ นด้ วยสถำปั ตยกรรมคล้ ำยหนำมทุเรียน ชม ถนนอลิซำเบธวอล์ ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นำ้
สิงคโปร์
•
นำท่ ำนช็อปปิ ้ งสินค้ ำปลอดภำษีท่ ี ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่น่ ีมีสินค้ ำชัน้ นำให้ ท่ำนเลือกซือ้
มำกมำย อำทิ นำ้ หอม เสือ้ ผ้ ำ เครื่องสำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ ของฝำกมำกมำย ฯลฯ
•
นำท่ ำนเดินทำงสู่ย่ำนไชน่ ำทำวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ ำงขึน้
เพื่อเป็ นที่ประดิษฐำนพระเขีย้ วแก้ ว ของพระพุทธเจ้ ำ วัดพระพุทธศำสนำแห่ งนีส้ ร้ ำง สถำปั ตยกรรม
สมัยรำชวงศ์ ถัง วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนำคม 2005 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรก่ อสร้ ำงทัง้ หมดรำว 62 ล้ ำน
เหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 1500 ล้ ำนบำท) ชัน้ ล่ ำงเป็ นห้ องโถงใหญ่ ใช้ ประกอบศำสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ และห้ องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐำนพระเขีย้ วแก้ ว (ห้ ำมถ่ ำยภำพ) ให้ ท่ำนได้ สักกำระองค์
เจ้ ำแม่ กวนอิม และใกล้ กันก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมกำรตกแต่ งที่สวยงำม พร้ อมเดินเล่ นช้ อปปิ ้ ง ซือ้
ของที่ระลึกตำมอัธยำศัยประมำณ 1 ช.ม.
***(อิสระอำหำรกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยว)***
จำกนัน้ นำท่ ำนอิสระช็อปปิ ้ งสินค้ ำแบรนด์ เนม รถโค้ ชนำท่ ำนช้ อปปิ ้ งย่ ำนถนนออร์ ชำร์ ด
14.30 น. ได้ เวลำสมควรเดินทำงสู่สนำมบินชำงกี
18.00 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ TR616
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19.25 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
“มำกกว่ ำควำมชำนำญ คือ กำรให้ บริกำรด้ วยใจ”
หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในกำรปรับเปลี่ยน
รำคำ หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีนำ้ มันของสำยบิน
กรุ๊ปออกเดินทำงได้ เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทำง 10 ท่ ำนไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ *** // ผู้เดินทำงถึง 15 ท่ ำนขึน้ ไป (มีหัวหน้ ำทัวร์ )
กรุ ณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองก่ อนออกตั๋วเครื่ องบินภำยในประเทศเพื่อประโยชน์ ของลูกค้ ำ
อัตรำค่ ำบริกำร
DEC-17
Flight

วันเดินทำง
9-11 DEC 2017
วันรั ฐธรรมนูญ

รำคำผู้ใหญ่
ท่ ำนละ

จอยแลนด์

14,555.-

-3,700.-

4,500.-

หักค่ ำตั๋ว

พักเดี่ยว

TR609

15-17 DEC 2017

13,999.-

-3,700.-

4,500.-

0840-1210

16-18 DEC 2017

13,999.-

-3,700.-

4,500.-

TR616

28-30 DEC 2017

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

1800-1925

30 DEC -1 JAN 2018
(ปี ใหม่ )

17,999.-

-3,700.-

4,500.-

31 DEC -2 JAN 2018
(ปี ใหม่ )

16,999.-

-3,700.-

4,500.-
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JAN-18
Flight

วันเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่
ท่ ำนละ

TR609
0840-1210
TR616
1800-1925

13-15 JAN 2018

12,999.-

จอยแลนด์

-3,700.-

หักค่ ำตั๋ว

พักเดี่ยว

4,500.-

FEB-18
Flight

วันเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่
ท่ ำนละ

TR609
0840-1210
TR616
1800-1925

10-12 FEB 2018

12,999.-

จอยแลนด์

-3,700.-

หักค่ ำตั๋ว

พักเดี่ยว

4,500.-

MAR-18
Flight

TR609
0840-1210

วันเดินทำง
2-4 MAR 2018
วันหยุดมำฆบูชำ

รำคำผู้ใหญ่
ท่ ำนละ

จอยแลนด์

14,999.-

-3,700.-

หักค่ ำตั๋ว

พักเดี่ยว

4,500.-
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TR616
1800-1925

9-11 MAR 2018

13,999.-

16-18 MAR 2018

13,999.-

17-19 MAR 2018

13,999.-

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
มีเตียงลด 500 บำท
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน) ไม่ มีเตียงลด 1,000 บำท
ทำรกอำยุต่ำกว่ ำ 2 ปี
รำคำ 3,300 บำท
***ทำงบริษัทมีต๋ วั Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ ำคิวเครื่องเล่ น)
จำหน่ ำย 1,500 บำทต่ อท่ ำน***
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซื ้อบัตรกับทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชาระเงินแล้ ว
เนื่องจากการซื ้อบัตรเป็ นการล๊ อคราคาตัว๋ ก่อนเดินทาง บางครัง้ หากผู้ใช้ บริการ Express มีจานวนน้ อยราคาอาจเริ่ มต้ น 40 SGD
หรื อ 1,000 บาท บางครัง้ หากมีผ้ ตู ้ องการใช้ บตั ร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรื อ 2,500 บาท
เงื่อนไขกำรจอง มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท
*** เมื่อชำระค่ ำมัดจำแล้ วถือว่ ำรับทรำบเงื่อนไขกำรจองทัวร์ ทุกประกำร ***
พร้ อมแฟกซ์ หน้ ำพำสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ำยก่ อนเดินทำง 15 วัน
***ขอควำมกรุ ณำส่ งสำเนำพำสปอร์ ตและชำระมัดจำภำยใน 24 ช.ม. หลังจำกทำกำรจอง เนื่องจำกเป็ นรำคำตั๋ว
โปรโมชั่น สำยกำรบินจะเข้ มงวดเรื่องกำหนดกำรออกตั๋วเร็วกว่ ำปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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เงื่อนไขตัดกรุ๊ป
โปรแกรมสิงคโปร์ (3K/FD/TR/SL) / So Shiok (TR)
ตัดกรุ๊ปตัง้ แต่ 20ท่ ำนขึน้ ไป
20+1 เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาซีรีย์
25+1 เพิ่ม 500 บาท จากราคาซีรีย์
30+1 ราคาเท่าซีรีย์

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่ ำทิปไกด์ + ค่ ำทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมำณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่ รวมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมควำมพึง
พอใจ)
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
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 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนสำยกำรบินในระดับเดียวกัน เวลำใกล้ เคียงกัน โดยจะมีกำรแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน
เดินทำง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขกำรจองทัวร์
**** ไม่ มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรื อค่ าตั๋วเข้ าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่ าบริการที่
สิงคโปร์ เป็ นแบบเหมาจ่ าย
1. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ ำทัวร์ เป็ นแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัททัวร์ ในต่ ำงประเทศ ไม่ สำมำรถคืนเงินค่ ำทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสำรที่ใช้ ในกำรเดินทำง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
หมำยเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้
เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่าน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
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