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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ - มารี น่าเบย์ แซนด์ – ล่ องเรื อ BUMBOAT (-/-/D)

06.30/
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดย
09.00 น. มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45/
เหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน เที่ยวบินที่ SQ 973 / SQ975
12.15 น.
13.15/
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนัน้ นาท่ านเดินทางเข้ าสู่
15.45 น. ตัวเมืองสิงคโปร์ ท่ มี ีการจัดผังเมืองอย่ างเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆท่ านต้ องทึ่ง
พิเศษ นาท่ าน เยี่ยมชม “มารี น่า เบย์ แซนด์ " รี สอร์ ทหรู ใหญ่ ท่ สี ุดในสิงคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์
ประกอบไปด้ วยห้ องพักและห้ องสูทกว่ า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตัง้ อยู่
ชัน้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ 23เหรี ยญ) เป็ สถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ ายเรื อตัง้ อยู่บนอาคารทัง้ 3
แซนด์ ส สกาย พาร์ คนีถ้ ือว่ าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในโลก มีพนื ้ ที่กว้ างขวางกว่ า 12,400 ตร.ม.
และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้ รับการตกแต่ งอย่ างสวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น
และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ ส
คาสิโน” ที่ตงั ้ อยู่ในตัวอาคารอันโอ่ อ่าหรู หราฝั่ งตรงข้ ามกับตัว
นาท่ านชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่ นา้ สิงคโปร์ มีประวัตยิ าวนานมาร่ วม 150 ปี ใน
ฐานะที่เป็ นท่ าเทียบเรือเก่ าแก่ ทุกวันนี ้ “คลาร์ กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้ วยสีสันของความหลากหลายทัง้ ผู้คนที่
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้ าถูกปรั บเป็ นร้ านอาหารหรู หรา ผับ บาร์ และแหล่ งบันเทิงที่ต้อนรั บ
นักท่ องเที่ยวทัง้ กลางวันและกลางคืน พร้ อมล่ องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ 30
นาที (รวมค่ าเรื อแล้ ว)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่ อย อาหาร
ท้ องถิ่น ร้ านนีเ้ ริ่มต้ นตานานความอร่ อยในปี 1696 ก่ อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ ก็ 40
กว่ าปี
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก รี สอร์ ท เวิลด์ เซนโตซ่ า Hotel Michael / Hard Rock Hotel / Festive Hotel 5*
****ห้ ามพลาด !!! Crane Dance โชว์ ย่งิ ใหญ่ สุดอลังการที่ Resort World Sentosa 21.00
อิสระ ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่ สุดอลังการที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาเที่ยว Resort World Sentosa การ
แสดงนี ้ มี
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ชื่ออย่ างเป็ นทางการว่ า Crane Dance ว่ าด้ วย ระบาเกีย้ วพาราสีของนกกะเรียนเหล็กยักษ์ พร้ อมแสงสี
เสียงแบบลา้ ๆ ไฮเทค น่ าดูชม

วันที่สอง
เช้ า

UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตรแล้ ว) – ชมโชว์ WING OF TIME (B/-/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
นาท่ านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักรความบันเทิง
ระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตรยูนิเวอร์ แซลแล้ ว)
***ไม่ เข้ ายูนิเวอร์ แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้ องแจ้ งก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 72 ชั่วโมงเท่ านัน้ หลังจากวันออกเดินทางไม่ สามารถคืนเงินได้ ในทุก
กรณี***
ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่ องเล่ น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่ นที่
ออกแบบใหม่ หรือดัดแปลงเพื่อที่น่ ีโดยเฉพาะ!!!แบ่ งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่ ที่สุด
ของรถไฟเหาะราง
คู่ทงั ้ หวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาลองจากซีร่ ีย์ช่ ือดังแบทเทิลสตาร์
กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่ นสามารถเลือกได้ ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ หรื อฝ่ ายวายร้ ายไซลอน ก่ อนลงมือฟาดฟั นบน
อากาศอย่ างหวาดเสียวของแต่ ละฝ่ าย
โซนอียปิ ต์ โบราณพบกับเครื่องเล่ นเขย่ าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ ากลัวของเหล่ าวิญญาณมัมมี่จะ
คืบคลานในท่ ามกลางความมืด มาทาให้ คุณขนลุกซู้! โดยไม่ ร้ ู ตัว
โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิคปาร์ คที่พาย้ อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดาบรรพ์ หากใคร
ล่ วงลา้ เข้ าเขตหวงห้ าม ไดโนเสาร์ จะโผล่ มาหาคุณทันที เท่ านัน้ ยังไม่ พอ คุณยังได้ พบกับการแสดงโชว์
ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่ าสตันท์ ได้ ท่ ี วอเตอร์ เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยการล่ องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนาจาก
ภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ องมาดากัสการ์ อาทิเช่ น อเล็กซ์ ,มาร์ ตี,้ เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้ อนรั บคุณเข้ าสู่
ป่ าทึบแห่ งนีโ้ ซนนิวยอร์ กสัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ กเมืองที่ใหญ่ และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไป
กับบรรยากาศแห่ งการสร้ างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่ า!
แอคชั่น!สร้ างโดย สตีเว่ น สปี ลเบิร์ก
โซนฮอลลีว้ ูด พบกับโรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้ อนรับจากเหล่ าเซเลบริตที ้ ่ จี ะมายืน
ปรากฏตัวบนท้ องถนนแห่ งนี ้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทัง้
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ชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่ เคยได้ สัมผัสมาก่ อน นอกจากที่นีเ้ ท่ านัน้ นอกจากนีย้ ังมีมุม ลด
ความหฤหรรษ์ มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้ อปกับร้ านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและ
เครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้ านช้ อปปิ ้ ง ร้ านแบรนด์ เนมและคอนเซ็ปต์ สโตร์ บนเส้ นทางเฟสทีฟ
วอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่ นที่สุด
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium*** เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ เปิ ดใหม่ ใหญ่ ท่ ีสุดในโลก
กับ Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท /
ท่ าน )
จัดอันดับให้ เป็ นอควาเรี ยมใหญ่ สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้ เป็ นอุโมงค์ ใต้ นา้ สามารถ
บรรจุนา้ เค็มได้ กว่ า 45 ล้ านลิตร รวมสัตว์ ทะเลกว่ า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์ นา้ กว่ า 100,000 ตัว
ตกแต่ งด้ วยซากปรั กหักพังของเรื อ ภายในได้ จาลองความอุดมสมบูรณ์ ของทะเลต่ างๆ ทั่วโลก
ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่ านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร @Arches Restaurant (Buffet Meal)
18.40 น. จากนัน้ นาท่ านพบกับโชว์ “Wings of Time” โชว์ สุดอลังการใหม่ ล่าสุดจาก Resort World Sentosa ที่จะนา
คุณเข้ าสู่เรื่ องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนักเดินทาง ที่สารวจสถานที่มหัศจรรย์ ท่ วั
โลก ดาเนินเรื่องด้ วย นา้ พุ ม่ านนา้ ดนตรี และแสงเลเซอร์ ที่จะทาให้ ท่านประทับใจไปตราบนานเท่ านาน
จากนัน้ เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่สาม
CITY TOUR –– Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) - นา้ พุแห่ งความ
มั่งคั่ง - ช้ อปปิ ้ งออร์ ชาร์ ด (B/L/-)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่ าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยายประวัตศิ าสตร์ จากไกด์ ท้องถิ่น
ซึ่งล้ อมรอบด้ วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่ าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค ซึ่งเป็ นจุดชม
วิวริมแม่ นา้ สิงคโปร์ ผ่ านชม อาคารรัฐสภาเก่ า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภา
ของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรา การแสดงตลก ผ่ านชม “Elephant Statue”
รู ปปั ้นช้ างสาริดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึ่งได้ มอบให้ ในปี 1871 เพื่อสร้ างความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์ เมื่อครัง้ ที่พระองค์ เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ ในครัง้ แรก
นาท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ปปั ้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ ันหน้ า
ออกทางอ่ าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่ น
ด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนามทุเรียน
นาท่ านขึน้ ชิงช้ า “Singapore Flyer” สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (รวมค่ าบัตร) ถือว่ าเป็ นชิงช้ าที่มีขนาดใหญ่ ท่ ีสุด
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เที่ยง
บ่ าย

ในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึ่งสูงกว่ าลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองวิวจากด้ านบน
คุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์ และบริ เวณศูนย์ กลางการค้ าย่ านมารี น่า ซึ่งสามารถมองไป
รอบๆได้ ท่ วั ทิศ 360 องศา สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ถูกออกแบบเป็ นแคปซูลรู ปทรงกระบอกมีกระจกช่ วย
ปกป้ องรังสี UV ได้ ดังนัน้ ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงค์ โปร์ ได้ ไกลสุดลูกหูลูกตาแล้ วยัง
มองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่ างได้ อีกด้ วย แต่ ละแคปซูลจะมีแอร์ ปรั บอากาศทาให้ ร้ ู สึกเย็นสบายพอเหมาะกับ
พืน้ ที่ 28 ตารางเมตร นอกจากนีย้ ังมีม้านั่งเล็กๆ ไว้ สาหรับคนที่มีความกล้ าน้ อยให้ ได้ เพลิดเพลินไปกับ
การชมวิวพร้ อมกับความสะดวกสบายด้ วยไม่ ต้องกังวลและการหมุนแต่ ละรอบใช้ เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง แต่ ละแคปซูลจุคนได้ 28 คน นอกจากนีย้ ังมีเสียงบรรยายมุมมองทัศนียภาพต่ างๆ ที่คุณมองเห็น
ได้ รอบทิศ
จากนัน้ แหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
อิสระให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนที่ใหญ่ ท่ ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ น
ศูนย์ กลางการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องแห่ งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติ
สิงคโปร์ นอกจากนีย้ ังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่ อกับ Super tree คู่ท่ มี ีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สาหรั บให้
ผู้ท่ มี าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอ่ าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super Tree 8 SGD)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ช่ ือดัง ระดับ 5 ดาว
นาท่ านแวะชม นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่ งเมืองสิงคโปร์ ตงั ้ อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทค
ซิตี ้ ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่ าความสาเร็จชิน้ ใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้ างขึน้ โดยนักธุรกิจชาว
ฮ่ องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ท่ สี ุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่ าถ้ าได้ เดินรอบลาน
นา้ พุ และได้ สัมผัสนา้ จะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี
จากนัน้ นาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ าน ถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์ เนม รุ่ นใหม่ ล่าสุด จะถูกนามาวางขายตาม
ห้ างสรรพสินค้ า ที่ตงั ้ อยู่บนถนนสายนีเ้ ป็ นแห่ งแรกเพราะว่ าสิงคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสินค้ าทุกลาจะ ต้ อง
มาผ่ านที่ ท่ าเรือของสิงคโปร์ นีเ้ สมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้ ว่าเป็ นแหล่ งช็อปปิ ้ งระดั บโลก เพราะว่ ามี
ศูนย์ การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชัน้ ดีมากมายตัง้ อยู่เรี ยงราย สองฝั่ งถนน อาทิเช่ น ห้ าง TAKASHIMAYA,
ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
***(อิสระอาหารมือ้ ค่าที่ถนนออร์ ชาร์ ด เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
จากนัน้ เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AMARA/RAMADA/ELIZABETH HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่สาม

วัดพระเขีย้ วแก้ ว ย่ านไชน่ าทาวน์ - กรุ งเทพฯ (B/L/-)
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เช้ า

เที่ยง
สาหรับ
เที่ยวบิน
(SQ976)
สาหรับ
เที่ยวบิน
(SQ982)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึน้ เพื่อเป็ นที่
ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่ งนีส้ ร้ าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์
ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่ าใช้ จ่ายในการก่ อสร้ างทัง้ หมดราว 62 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์
(ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชัน้ ล่ างเป็ นห้ องโถงใหญ่ ใช้ ประกอบศาสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และ
ห้ องหนังสือ
ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขีย้ วแก้ ว (ห้ ามถ่ ายภาพ) ให้ ท่านได้ สักการะองค์ เจ้ าแม่ กวนอิม และใกล้ กันก็
เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่ งที่สวยงาม
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *****ชิม Chili Crab ปูทะเลผัดพริกต้ นตารั บ
บ่ าย
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
16.00 น.
ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 976
17.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
บ่ าย
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
17.30 น.
ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 982
18.45 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

*******************
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนไฟท์ บนิ ขากลับ ระหว่ าง SQ978 และ SQ982
ตามที่น่ ังว่ างของสายการบิน **
“มากกว่ าความชานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์
ในการปรั บเปลี่ยนราคา หากมีการปรั บขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้ เมือ่ มีจานวน ***เดินทาง 10 ท่านไม่มีหวั หน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ ้นไป (มี
หัวหน้ าทัวร์ )
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*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตราค่ าบริการ
DEC-17
Flight

วันเดินทาง

SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

28-31 DEC 2017

SQ973
0945-1315
SQ982

29 DEC – 1 JAN
2018

เทศกาลปี ใหม่

เทศกาลปี ใหม่

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

พักเดี่ยว

28,999.-

8,900.-

29,999.-

8,900.-

29,999.-

8,900.-

29,999.-

8,900.-

1730-1845
SQ973
0945-1315
SQ982

30 DEC – 2 JAN
2018
เทศกาลปี ใหม่

1730-1845
SQ973

31 DEC – 3 JAN

7

0945-1315
SQ976
1600-1730

2018
เทศกาลปี ใหม่
JAN-18

Flight

วันเดินทาง

SQ973

11-14 JAN 2018

0945-1315

18-21 JAN 2018

SQ976
1600-1730

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
/ พักห้ องคู่

28,999.-

พักเดี่ยว

8,900.-

25-28 JAN2018
FEB-18

Flight

SQ973

วันเดินทาง
1-4 FEB 2018
8-11 FEB 2018

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
/ พักห้ องคู่
28,999.-

พักเดี่ยว

8,900.-
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0945-1315

15-18 FEB 2018

SQ976

ตรุ ษจีน

1600-1730

22-25 FEB 2018
MAR-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
/ พักห้ องคู่

1-4 MAR 2018
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

พักเดี่ยว

29,999.-

วันมาฆบูชา
8-11 MAR 2018

8,900.-

15-18 MAR 2018
28,999.-

22-25 MAR 2018
29 MAR – 1 APR
2018
APR-18
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Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
/ พักห้ องคู่

พักเดี่ยว

5-8 APR 2018
วันจักรี
11-14 APR 2018
SQ973

วันสงกรานต์

0945-1315

12-15 APR 2018

SQ976

วันสงกรานต์

1600-1730

13-16 APR 2018

29,999.8,900.-

วันสงกรานต์
14-17 APR 2018
วันสงกรานต์
22-25 APR 2018

28,999.-

28 APR – 1 MAY
2018

29,999.-
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วันแรงงาน
MAY-18
Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
/ พักห้ องคู่

พักเดี่ยว

3-6 MAY 2018
SQ973

10-13 MAY 2018

0945-1315

17-20 MAY 2018

SQ976

24-27 MAY 2018

1600-1730

31 MAY – 3 JUN
2018

28,999.-

8,900.-

***ทางบริษัทมีต๋ วั Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ าคิวเครื่ องเล่ น)
จาหน่ าย 1,500 บาทต่ อท่ าน***
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้ บัตรกับทางบริษัทฯ ไม่ สามารถคืนเงินได้ หลังจากชาระเงินแล้ ว
เนื่องจากการซือ้ บัตรเป็ นการล๊ อคราคาตั๋วก่ อนเดินทาง บางครัง้ หากผู้ใช้ บริการ Express มี

11

จานวนน้ อยราคาอาจเริ่มต้ น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้ หากมีผ้ ูต้องการใช้ บัตร Express
ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรื อ 2,500 บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

มีเตียงลด 1,000 บาท

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) ไม่ มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ากว่ า 2 ปี

ราคา 5,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท ช่ วงเทศกาลมัดจาท่ านละ 10,000 บาท
พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** สงวนสิทธิ์ออกเดินทางขัน้ ต่า 15 ท่ าน*** (มีหัวหน้ าทัวร์ )
PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทัวร์ ผ้ ใู หญ่
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทัวร์ ผ้ ใู หญ่
PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทัวร์ ผ้ ใู หญ่
PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร์ ผ้ ใู หญ่
****ไม่มหี วั หน้ าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง****
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เงื่อนไขตัดกรุ๊ ป
(SQ) So Shiok/Full Option/Fully Booked
10+0 ท่านเพิ่ม 2,000
15+0 ท่านเพิ่ม 500
15+1 ท่านเพิ่ม 1,000
20+1 ท่านราคาเท่าซีรีย์

เรี ยนท่ านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่ าน
1. *** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน
โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
2. หากเกิดกรณีทรัพย์สนิ หรื อเอกสารส่วนตัวสูญหายซึง่ จะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์ หรื อ
คณะที่สญ
ู หายให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
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3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้ วง ความไม่
สงบทางการเมือง ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้ า การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อ
ความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะแก้ ไขให้ ดีที่สดุ
5. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ที่มีการนัดหมาย
6. กรณีออกตัว๋ แล้ วลูกค้ ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อใน
ทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั ้งหมดเนื่องจากเราได้ ชาระค่าโรงแรม
อาหาร และพาหนะล่วงหน้ าไปแล้ ว (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
7. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน
8. กรณีที่มกี ารจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ราคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
ห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีพกั นอกเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม แต่
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จะคานึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลกู ค้ าจะได้ รับเป็ นสาคัญ
9. โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน
10.

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่าน

ตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทั ้งหมด
11.

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก

หรื อเข้ าประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
12.

ในการเดินทางแต่ละครัง้ ต้ องมีผ้ รู ่วมเดินทาง 15 ท่านขึ ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การเก็บค่าบริการเพิ่ม หรื อไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
13.

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน

14.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
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เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระ
ค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
15.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/

หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
16.

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อน

วันหรื อคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
17.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการ

บินอนุมตั ิโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
18.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้

19.

ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ ้นของภาษีน ้ามัน

20.
บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรือ
ทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั ้นหมูค่ ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้ จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั ้งหมดตามที่ระบุ

3.4 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆที่ระบุ

4. มัคคุเทศก์บริการอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ ) และ 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของ
กรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั ้นโดยจะต้ องใช้ ใบรังรองแพทย์และ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

17

ไม่ รวม
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกากับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาหรับชาวต่างประเทศ
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
5. ค่าภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม
6. ค่ าธรรมเนียมทิปไกด์ และคนขับรถท่ านละ 20 SGD ตลอดทริป
(ยังไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้ เคียงกัน โดยจะมีการแจ้ ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1) หากท่านได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว แต่เกิดเหตุสดุ วิสยั ที่ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ ชาระค่ามัดจาที่นงั่ ของสายการบิน
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ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ ามี) และค่าดาเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว หากมี
เหตุสดุ วิสยั ที่ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ ท่านในอัตราดังต่อไปนี ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจา 50%
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจา 100%
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั ้งหมด
2) หากท่านใดมีเหตุสดุ วิสยั ที่ทาให้ ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้
แต่อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นงั่ ของสายการบิน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริง แต่
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั ้งหมดโดยเด็ดขาด
3) ในกรณีไม่ ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองไทยและสิงคโปร์ ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%
*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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