วันแรก
06.30
09.45

กรุ งเทพฯ - สิ งคโปร์ - น้ำพุแห่ งควำมมั่งคั่ง - เมอร์ ไลออน พำร์ ค - กำร์ เด้ นส์ บำย เดอะ เบย์ - มำรี น่ำเบย์ แซน - ชมโชว์
นำ้ พุแสงสี เสี ยง Spectra Light & Water Show (-/L/D)
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหินฟ้ ำสู่ สนำมบินชำงฮี โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย่ วบินที่ SQ973
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เทีย่ ง
13.15

เย็น

บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มเทีย่ งบนเครื่ อง (1)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับเวลาให้
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองสิ งคโปร์ นาท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ ง อุง้ มือมีห้านิ้ ว
เรี ยงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้ำพุแห่ งควำมมั่งคั่ง" หรื อ Fountain of Wealth อันเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์แห่ งโชคลาภของ
ประเทศสิ งคโปร์ ที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่ งนี้ ตอ้ งแวะมารับพลังน้ าแห่ งความร่ ารวยเสมอไป ซึ่ งน้ าพุ ณ ที่
แห่ ง นี้ ย งั ได้รับ การบันทึ ก ว่าในกิ น เนสบุ๊ ค เมื่ อปี 1998 เป็ นน้ าพุ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในโลก ในแง่ ของความเชื่ อเรื่ องโชคลาภ
ซินแสฮวงจุย้ ทั้งหลายบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ าพุ่งออกมาเข้าสู่ ใจกลางน้ าพุ มีความหมายเป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ ของชี วิตและความมัง่ คัง่ การที่น้ าพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมัง่ คัง่ ของตัวตึก SUNTEC CITY
โดยสายน้ าประหนึ่ งความมัง่ คัง่ ที่ ไหลมารวมกัน อันเป็ นที่ ม าของชื่ อ “น้ าพุแห่ งความมัง่ คัง่ ”กล่าวกันว่า ใครที่ มาเยือน
SUNTEC CITY แล้วได้มาเดิ นรอบน้ าพุแห่ งนี้ สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ าแห่ งโชคลาภ
และความโชคดี หรื อร่ ารวยตลอดปี อีกทั้งน้ าพุที่นี่น้ นั มีลกั ษณะที่แตกต่างจากน้ าพุที่อื่นนัน่ คือน้ าพุที่นี่จะไหลลงซึ่ งโดย
ปกติแล้วน้ าพุที่อื่นๆ มักจะมี ทิศทางพุ่งขึ้ นจากนั้นนาท่านถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลออน พำร์ ค สัญลักษณ์ ของการท่องเที่ ยว
ประเทศสิ งคโปร์ สามารถถ่ายรู ป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุเรี ยนขนาดยักษ์
วิวสิ งคโปร์ ฟลายเออร์ , มาริ น่า เบย์แซนด์นาทุกท่านชม กำร์ เด้ น บำย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชม
การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
แห่ งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยงั มีทางเดิ นลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ
Super Tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็ นสวนจากมุมสู งขึ้น50 เมตร บนยอดของ
Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อน
หลักๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการดังนี้ Flower Dome (ชี วภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชี วภาพแบบชื้ น
เย็น) และยังมี ส วนธี ม ต่ างๆ ให้เดิ นชม (ไม่ รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดื อนจะมี การจัด
แสดงที่ต่างต่างกันออกไป
บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร (2)
จากนั้นนาท่านชม มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ รี สอร์ ทหรู ใหญ่ที่สุดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า
2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ นั ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็ นสถาปั ตยกรรม
รู ปร่ างคล้ายเรื อตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์ คนี้ ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กว้างขวาง
กว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสู ง 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250
ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรู หรา The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์แซนด์ คาสิ โน” ที่ต้ งั อยู่ ใน
ตัวอาคารอัน โอ่ อ่าอัน หรู ห ราฝั่ งตรงข้ามกับ ตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนที่ เต็ม ไปด้วยเกมส์ ก ารพนัน ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์ หลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ
มากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย
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พักที่
วันทีส่ อง
เช้ ำ

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสิ งคโปร์ ท่ ำนที่จะเข้ ำสถำนคำสิ โน
ต้ องแสดงพำสปอร์ ตและห้ ำมเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 21 ปี เข้ ำ กำรแต่ งกำย สุ ภำพบุรุษ
ห้ ำมใส่ กำงเกงขำสั้ น สุ ภำพสตรี ใส่ ชุดสุ ภำพ และห้ ำมสวมรองเท้ ำแตะ) และ
นอกจำกห้ ำงแห่ งนี้จะมีสินค้ ำแบนด์ เนมมำกมำยแล้ วนั้น ยังมีขนมของฝำก
มำกมำยให้ ทำนได้ ช้อปปิ้ งกันอย่ ำงเพลินเพลิน และที่พ ลำดไม่ ได้ เลยนั้นคื อ
“IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่ เป็ นขนมที่ มี ชื่ อ เสี ย งอย่ ำ ง
มำกในสิ งคโปร์ โดยจะมีท้ ังหมด 3 รสชำติคือ รสหนั งปลำไข่ เค็ม รสมันฝรั่ ง
ไข่ เค็ม และมันฝรั่งรสชำติแบบออริจินัล ท่ำนใดทีม่ ำสิ งคโปร์ ไม่ ควรพลำด
ส าหรั บ นัก ช้อ ปปิ้ งทั้ง หลายสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ายี่ห้อ ดังๆ ได้ม ากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes,
Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ ไลอ้อน, สิ งคโปร์ ไฟลเออร์ , ตึกแอสพลานาด และบริ เวณ อ่าว
มารี น่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่ งสวยงามและน่าสนใจเป็ นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิ ดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light &
Water Show ซึ่ งเป็ นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กบั นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิ งคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light &
Water Show เป็ นการแสดง แสง สี เสี ยง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉี ยงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริ มปากอ่าว
มาริ น่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (กำรแสดงเริ่ ม 20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีที่ฝนตก หรื อมีกิจกรรมของทำง
ห้ ำง)
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ
อิสระเต็มวัน หรื อ เลือกซื้อทัวร์ ยูนิเวอร์ แซล และ ซี อควำเรียม ตำมอัธยำศัย (B/-/-)
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์ พาท่านสู่ เกำะเซ็ นโตซ่ ำ ด้วยรถไฟฟ้ า หรื อ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่
ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์ จะให้คาแนะนาในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกัน
(ไม่ รวมค่ ำเข้ ำ เครื่ องเล่น หรื อโชว์ต่ำงๆ และค่ ำเดินทำงไป-กลับ และไม่ มีไกด์ บริกำร)
(คำแนะนำ : ควรพกนำมบัตรของโรงแรมไปด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงกลับโรงแรม)
เกำะเซ็นโตซ่ ำ หรื อ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็ นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ปื น
ใหญ่ ที่ เมื่ อก่ อนเคยใช้ก็เป็ นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คื อ ฟอร์ ดซิ โลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้ างขึ้ นมาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่สาหรับท่องเที่ยว
หลายที่ ที่ ส ามารถนั่ ง รถรางฟรี ภ ายในเกาะเชื่ อ มต่ อ ไปยัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ เช่ น Universal Studio, Images Of
Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต้น้ าที่ ใหญ่ที่ สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
และอื่นๆอีกมากมายท่านสามารถเลือกสนุ กไปกับ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่ ำบัตรเข้ ำชม
ท่ำนละ 1,850 บำท **หรื อรำคำ ณ ปัจจุบัน**) มีท้ งั หมด 7 โซน เปิ ดบริ การ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ)
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ ท
ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรู ปแบบ มีท้ งั ยังมี คาสิ โนเปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford Tower
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

พักที่

Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่ อ งเล่ น รถไฟเหาะตี ล ัง การางคู่ ที่ สู ง
ที่สุดในโลก
Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์ เรื่ อง Madagascar
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่งมัมมี่
Water World ชมการแสดงกิ จกรรมผาดโผนต่ า งๆ จากภาพยนตร์ ชื่ อดัง แสดงจริ ง แสง สี เสี ย ง จริ ง ท่ า นจะตื่ น เต้น
ประทับใจไม่รู้ลืม
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี
Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลี วดู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่ งความ บันเทิงของจักรวาล
อย่างแท้จริ ง

หรื อ เลื อ กเที่ ย วชม Aquarium เปิ ดใหม่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกกับ Marine Life Park คื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สั ต ว์น้ าใน ชื่ อ S.E.A.
Aquarium จัดอันดับให้เป็ นอควาเรี ยมใหญ่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้น้ าเพลิ ดเพลิ น
เต็มที่กบั บรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม
**อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่า เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว**
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม - วัดพระเขีย้ วแก้ว - ฮำจิเลน - ช้ อปปิ้ งออร์ ชำร์ ด - สนำมบินชวงกี - กรุ งเทพฯ (B/L/-)
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (4)
นาท่านเดิ นทางเข้า สั กกำระเจ้ ำแม่ กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถื อของคนสิ งคโปร์ เพื่อเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ทุกท่านจากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ ว วัดนี้ ถูกสร้ างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ ดว้ ยทุนสร้างกว่า 53
ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา
พุทธ โดยจุดน่ าสนใจอยูท่ ี่ ช้ นั 4 เป็ น พระบรมสารี ริกธาตุส่วนฟั นของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิ ญท่านเดิ นเที่ยวชม
อาคารบ้านเรื อนของชาวจีนที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปั ตยกรรมที่สวยงามพร้อม
มีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้ อหากัน

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปสู่ ฮำจิเลน เป็ นถนนเล็ก ๆ แห่ งนึ งในสิ งคโปร์ ซึ่ งเต็มไปด้วย ช็อปร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีรวดลาย
สี สัน มากมาย มี มุมต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรู ป ร้ านแต่ละร้ านก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทื่ ท้ งั ภายในและภายนอก
รวมถึ งบอาคารบ้านเรื อที่จะมีรูปทรงคล้าย ๆ ปี นัง สไตล์ชิโนโปตุกรี ส นักท่องเที่ยวทั้งชาวสิ งคโปร์ และชาวไทยก็จะมา
ถ่ายภาพแถวนี้กนั ถือว่าเป็ นจุดไฮไลท์ของสิ งคโปร
บริกำรอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร...พิเศษ เมนูข้ำวมันไก่ ต้นตำหรับ BOON TONG KEE (5)
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งเดินเลือกชมสิ นค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสิ นค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายรู ป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริ เวณย่านช้อป ปิ้ ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิ งคโปร์ ตอ้ งเดินชม
และซื้ อสิ น ค้า BRAND NAME ยี่ห้ อต่ างๆถนนออร์ ช าร์ ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่ งช็ อปปิ้ งระดับ โลก เพราะว่ามี ศู นย์ก ารค้า
ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่ รี ยงราย สองฝั่งถนนอาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆ
อีกมากมาย
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18.45
เทีย่ ง
20.10

(หัวหน้ ำทัวร์ มีกำรนั ดหมำย กรุ ณำตรงเวลำ เพื่อประโยชน์ ของสมำชิ กส่ วนรวม ในกรณี ที่ท่ำนสมำชิ กมำหลังเวลำนั ด
หมำย หัวหน้ ำทัวร์ จะใช้ วจิ ำรณญำณในกำร เดินทำงนำคณะส่ วนรวม เดินทำงสู่ สนำมบิน)
นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย่ วบินที่ SQ978
บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มเทีย่ งบนเครื่ อง (3)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

****************************************
** หำกท่ำนทีต่ ้ องออกตั๋วภำยใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้งก่อนทำกำร ออก ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบิน
อำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร **

อัตรำค่ ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ำน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิม่

รำคำไม่ รวมตั๋ว

05 – 07 กรกฎำคม 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

06 – 08 กรกฎำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

12 – 14 กรกฎำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

13 – 15 กรกฎำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

15 – 17 กรกฎำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

16 – 18 กรกฎำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

19 – 21 กรกฎำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

20 – 22 กรกฎำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

26 – 28 กรกฎำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

27 – 29 กรกฎำคม 2562

14,999

13,999

3,500

10,999

02 – 04 สิ งหำคม 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

03 – 05 สิ งหำคม 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

09 – 11 สิ งหำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999
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10 – 12 สิ งหำคม 2562

14,999

13,999

3,500

10,999

16 – 18 สิ งหำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

17 – 19 สิ งหำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

23 – 25 สิ งหำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

24 – 26 สิ งหำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

06 – 08 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

07 – 09 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

13 – 15 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

14 – 16 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

27 – 29 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

28 – 30 กันยำยน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

04 – 06 ตุลำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

05 – 07 ตุลำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

11 – 13 ตุลำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

12 – 14 ตุลำคม 2562

15,999

14,999

3,500

11,999

19 – 21 ตุลำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

25 – 27 ตุลำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

26 – 28 ตุลำคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

01 – 03 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

02 – 04 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

08 – 10 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

09 – 11 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

15 – 17 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

16 – 18 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

22 – 24 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

23 – 25 พฤศจิกำยน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999
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29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

05 – 07 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

06 – 08 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

07 – 09 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

13 – 15 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

14 – 16 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

20 – 22 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

21 – 23 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

27 – 29 ธันวำคม 2562

13,999

12,999

4,500

9,999

28 – 30 ธันวำคม 2562

15,999

14,999

4,500

11,999

29 – 31 ธันวำคม 2562

15,999

14,999

4,500

11,999

** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่ำนต่ อห้ องอย่ำงจำกัด
ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่ำนเต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโรงแรม
โดยทำงบริษัทจะดูแลเรื่ องกำรเดินทำงและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน-เอ้ำท์ ให้ แก่ท่ำน
ยกเว้นเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 8 ปี เท่ ำนั้น ทีส่ ำมำรถพักห้ อง 2 ท่ ำนกับผู้ใหญ่ แบบไม่ เสริมได้ **
** รำคำเด็กอำยุไม่ เกิน 2 ปี 3,900 บำท**
***ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น ยังไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
และหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 40 SGD /ทริป/ต่ อท่ำน***
โปรแกรมท่องเทีย่ ว และโรงแรมทีพ่ กั ทีอ่ ำจะมีกำรสลับปรับเปลีย่ น
ขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสมเป็ นหลักโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นหลัก
กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 15 ท่ ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ ครบจำนวน ดังกล่ ำว บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงรำคำ
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด
มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณำสอบถำมจำกหัวหน้ ำทัวร์ ก่อนกำรใช้ บริกำร)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 40 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ ำบริกำร
1.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาจานวน 5,000 บาท เพื่อสารองที่นงั่
2.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ ไม่ชาระเงิ น หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงิ นไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1.
กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทาง
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิ นค่าบริ การคื น นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบ
หนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจาก
ค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3.
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
1.
ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.
ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.
ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่ มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ก ับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4.
ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับ ผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั
พร้อมการชาระเงินมัดจา
5.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7.
อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับ ราคาค่าบริ การเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1.
กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้อง
ใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2.
สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3.
เกาะสิ งคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับ
ในอัตราที่สูงมาก สาหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่ร้านค้าสะดวกซื้ อบนเกาะสิ งคโปร์ ได้
********************************************************
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