ทัวร์ สิงคโปร์ : TOUR16308

SINGAPORE Full Option เทีย
่ วครบ บินหรู พ ักดี
3 ว ัน 2 คืน
โดยสายการบินสงิ คโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
เริม
่ เพียง

16,900.-

รายการท ัวร์ + ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

•
•
•
•
•
•
•

้ Super Tree)
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึน
สนุกเต็มว ันก ับยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ (รวมค่าเข้า)
ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
้ ปปิ้ งสน
ิ ค้าแบรนด์เนมทีถ
ชอ
่ นนออร์ชาร์ด
ลิม
้ รส“ข้าวม ันไก่” รสชาติตน
้ ตาร ับสงิ คโปร์ -บ ักกุด
้ เต๋ ร้าน Song Fa สูตรสงิ คโปร์
พ ักดี โรงแรมระด ับ 4 ดาว* FREE WIFI
มีอาหารบนเครือ
่ ง ทงขาไป
ั้
-กล ับ

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 05-07, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 เมษายน 2562

16,900.-

ว ันที่ 06-08 เมษายน 2562

17,900.-

ว ันที่ 12-14, 13-15, 14-16 เมษายน 2562

18,900.-

ว ันที่ 03-05, 04-06, 10-12, 11-13, 17-19, 24-26, 25-27,
31 พฤษภาคม – 02 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

ว ันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562

17,900.-

ว ันที่ 01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30,
29 มิถน
ุ ายน – 01 กรกฎาคม 2562

16,900.-

้ ทางการเดินทาง
เสน
กรุงเทพ

เชา้

กลาง
ว ัน

คา
่

1.

้
กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึน
Super Tree) – ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ) – มารีนา
่ เบย์
แซนส ์ – พ ัก Park Avenue Hotel

✈

X

O

Park Avenue Hotel
หรือเทียบเท่า

2.

Universal Studio of Singapore (รวมบ ัตร U.S.S.)

O

X

X

Park Avenue Hotel
หรือเทียบเท่า

3.

อาคารร ัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรง
ละครเอสพลานาด – นา้ พุแห่งความมง่ ั คง่ ั – ไชน่าทาวน์ – ชมว ัดพระ
้ ปปิ้ งทีถ
้ วแก้ว – ชอ
เขีย
่ นนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบิ
สุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ

O

O

✈

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที่ 1:

กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮ ี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีนา
่ เบย์
แซนส ์ – พ ัก GRAND PACIFIC HOTEL

07.00 น.

ั้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสงิ คโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์
คณะพร ้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชน
K โดยมีเจ ้าหน ้าทีค
่ อยต ้อนรับและอานวยความสะดวก

09.45 น.
13.15 น.

คา่

ออกเดินทางสู่ ประเทศสงิ คโปร์ โดยสายการบินสงิ คโปร์ แอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่ SQ973
ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสงิ คโปร์ (เวลาท้องถิน
่ เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชว่ ั โมง)
นาท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
หลังจากนัน
้ นาทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเทีย
่ วแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด ้นบายเดอะเบย์
่ ชมกับต ้นไม ้นานา
“GARDEN BY THE BAY’’ ให ้ท่านได ้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ บนเกาะสิงคโปร์ให ้ท่านได ้ชืน
พันธุแ
์ ละเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
่ มต่อกับ Super treeคูท
แห่งชาติสงิ คโปร์นอกจากนีย
้ งั มีทางเดินลอยฟ้ าเชือ
่ ม
ี่ ค
ี วามสูงเข ้าด ้วยกัน มีไว ้สาหรับให ้
้ ลิฟต์สาหร ับ
ผู ้ทีม
่ าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน
้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึน
Super Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะ
แบ่งเป็ นสองเรือนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมท
ิ ต
ี่ ้นไม ้ต ้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห ้งเย็น) และ
้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให ้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน
่ า่ เรือคลาร์กคีย ์ “Clarke Quay”สถานที่
Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนัน
้ เข ้าสูท
ท่องเทีย
่ วยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นาท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของ
แม่น้ าสิงคโปร์และวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูต
่ ลอดสองฝั่ งแม่น้ าใจกลางสิงคโปร์

ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคาร (ร้านข้าวม ันไก่)
อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์”รีสอร์ทหรูใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในสิงคโปร์ ประกอบไปด ้วยห ้องพักและห ้องสูทกว่า 2,561
ั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน
้ 23เหรียญ
ห ้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตัง้ อยูช
่ น

ประมาณ 600บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล ้ายเรือตัง้ อยูบ
่ นอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถอ
ื ว่าเป็ น
สวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก มีพน
ื้ ทีก
่ ว ้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าทีม
่ ค
ี วามสูง 200
ม. บนสวนได ้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต ้นไม ้ใหญ่ 250 ต ้น และไม ้ประดับอีก 650 ต ้น มีร ้านอาหารทีห
่ รูหรา
รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ทีต
่ งั ้ อยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั่ งตรงข ้ามกับตัว
โรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนทีเ่ ต็มไปด ้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่ นักท่องเทีย
่ วสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู ้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์
แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตู ้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร ้านค ้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมาย
เหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านทีจ
่ ะเข ้าสถานคาสิโน ต ้องแสดงพาสปอร์ตและห ้ามมีอายุต่ากว่า 21
้ สุภาพสตรีใส่ชด
ปี การแต่งกาย สุภาพบุรษ
ุ ห ้ามใส่กางเกงขาสัน
ุ สุภาพ และห ้ามสวมรองเท ้าแตะ) สาหรับนักช ้
้ สินค ้ายีห
อปปิ้ งทัง้ หลายสามารถเลือกซือ
่ ้อดัง ๆ ได ้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes,
Prada, Burberry, Cartier
ื่ ว่า Wonderful Light
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ า ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน South East Asia กับการแสดงทีม
่ ช
ี อ
Showการแสดงนี้ จัดขึน
้ ทีล
่ าน Promenade หน ้า Marina Bay Sandsเป็ นลานทีน
่ ั่งหันหน ้าออกทางอ่าว Marina

่ พ
นาคณะเข ้าสูท
ี่ ก
ั โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันที่ 2:
เชา้

Universal Studios Singaporeเต็มว ัน (รวมค่าเข้า)
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข ้าสู่ Universal Studio of Singaporeมีทัง้ หมด 7 โซน เปิ ดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่
รอบกีไ่ ด ้ตามใจชอบ) ยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ ในพืน
้ ที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล ้อมด ้วยความ
เขียวชอุม
่ ของทะเลสาบมีรส
ี อร์ทห ้องพัก 1,800 ห ้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวทีห
่ ลากหลายรูปแบบ มีทัง้ ยังมี
่
คาสิโน เปิ ดบริการตลอด 24 ชัวโมง ตัง้ อยูท
่ โี่ รงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครือ
่ งเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครือ
่ งเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคูท
่ ส
ี่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรษ
ุ เชร็คและเจ ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ตา่ งๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์เรือ
่ ง
Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัตข
ิ องฟาโรห์ และค ้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
ื่ ดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชอ
ตืน
่ เต ้นประทับใจไม่รู ้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล ้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวด
ู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิง
ของจักรวาลอย่างแท ้จริง
มีอาหารให ้เลือกมากมายกว่า 56 ร ้าน หลากหลายสไตล์ ทัง้ ในส่วนของยูนเิ วอร์แซลและในส่วนของ Festive
่ งโชคในคาสิโน
Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข ้าเสีย
โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ทใี่ ช ้การลงทุนมหาศาลเพือ
่ ดึงดูดนักท่องเทีย
่ วให ้มาเข ้าชมความ
อลังการระดับชาติทไี่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแม
ชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านทีจ
่ ะเข ้าคาสิโนต ้อง
้ สุภาพสตรีใส่ชด
แสดงพาสปอร์ตและห ้ามมีอายุตา่ กว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรษ
ุ ห ้ามใส่กางเกงขาสัน
ุ สุภาพ
และห ้ามสวมรองเท ้าแตะ) หรือ อิสระช ้อปปิ้ งสินค ้าแบรนด์เนมมากมายทีก
่ าลาเรีย รวมทัง้ ของฝากทีร่ ะลึก
หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ทีเ่ ปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง

้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สต
ั ว์น้ าเปิ ดใหม่ใหญ่ทส
*** สามารถเลือกซือ
ี่ ด
ุ ในโลกกับ
Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข ้า 38 SGD)***จัดอันดับให ้เป็ นอควาเรียมใหญ่สด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ถูกออกแบบให ้เป็ นอุโมงค์ใต ้น้ าสามารถบรรจุน้ าเค็มได ้กว่า 45 ล ้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์
รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด ้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได ้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของ
ทะเลต่างๆ ทัว่ โลก
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ ว)**
ได้เวลาอ ันสมควร คณะพร้อมก ัน ณ จุดน ัดหมาย
่ พ
นาคณะเข ้าสูท
ี่ ัก โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันที่ 3:
เชา้

ั
ิ ี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – ว ัดพระเขีย
้ วแก้ว - อิสระช ้
เมอร์ไลออน – ซนเทคซ
ต
อปปิ้ งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน
้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัตศ
ิ าสตร์จากไกด์ท ้องถิน
่ ซึง่ ล ้อมรอบด ้วย ทาเนียบรัฐบาล
ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภา
เก่า “Old Parliament House” ซึง่ ในอดีตเป็ นทีต
่ งั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปั จจุบน
ั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี
การเต ้นรา การแสดงตลก นาท่าน ถ่ายรูปคูก
่ บ
ั เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั น
้ ครึง่
สิงโตครึง่ ปลานีห
้ ันหน ้าออกทางอ่าวมาริน่า (หมายเหตุ : เมอร์ไลอ้อน ปิ ดปร ับปรุง ตงแต่
ั้
01 ตุลาคม - 09
ธ ันวาคม 2561) มีทศ
ั นียภาพทีส
่ วยงามโดยมีฉากด ้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด ้วย
สถาปั ตยกรรมคล ้ายหนามทุเรียน นาท่านแวะชม น้ าพุแห่งความมัง่ คั่ง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์
้ ใหม่ หมูต
ตัง้ อยูท
่ า่ มกลางหมูต
่ ก
ึ ซันเทคซิต ี้ ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็จชิน
่ ก
ึ ซันเทคสร ้าง
่ ว่าถ ้าได ้
ขึน
้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่ นับเป็ นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชือ
่ า่ นไชน่าทาวน์ ชมวัดพระ
เดินรอบลานน้ าพุ และได ้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี นาท่านเดินทางสูย
เขีย
้ วแก ้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว ของพระพุทธเจ ้า วัด
พระพุทธศาสนาแห่งนีส
้ ร ้าง สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมือ
่ วันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช ้จ่ายใน
้ ล่างเป็ นห ้องโถงใหญ่ใช ้
การก่อสร ้างทัง้ หมดราว 62 ล ้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล ้านบาท) ชัน
ั ้ 2-3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห ้องหนังสือ ชัน
้ 4 เป็ นทีป
ประกอบศาสนพิธช
ี น
่ ระดิษฐานพระเขีย
้ วแก ้ว (ห ้ามถ่ายภาพ)
ิ ปกรรมการตกแต่งทีส
ให ้ท่านได ้สักการะองค์เจ ้าแม่กวนอิมและใกล ้กันก็เป็ นวัดแขกซึง่ มีศล
่ วยงาม

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (Songfa Bakuteh)
่ า่ นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ทถ
้ นาและสินค ้าหลากหลาย อาทิ
นาท่านสูย
ี่ นนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห ้างสรรพสินค ้าชัน
เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกีพ
้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช ้อปปิ้ งเซ็นเตอร์เป็ นต ้น ให ้ท่านช ้
้ ผ ้าแบรนด์เนมชัน
้ นาต่าง ๆ เครือ
อปปิ้ งสินค ้ามากมายจากทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ขนมขบเคีย
้ ว ของ
่ นามบิน
ฝาก ของทีร่ ะลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได ้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส
่ นามบินซางฮี
ได ้เวลาอันสมควร พร ้อมกันทีจ
่ ด
ุ นัดพบ เดินทางสูส

18.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเพือ
่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิ คโปร์แอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่

SQ978
20.10 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

้ น
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษ ัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และเหตสุดวิสยต่
และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสาค ัญ***

โปรแกรม : SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 ว ัน 2 คืน โดยสายการบินสงิ คโปร์
แอร์ไลน์ (GO1SIN-SQ002)
อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดีย
่ วเพิม
่

ราคา
ไม่รวมตัว๋

05-07 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

06-08 เมษายน 2562

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

10,900.-

12-14 เมษายน 2562

18,900.-

18,900.-

17,900.-

6,000.-

10,900.-

13-15 เมษายน 2562

18,900.-

18,900.-

17,900.-

6,000.-

10,900.-

14-16 เมษายน 2562

18,900.-

18,900.-

17,900.-

6,000.-

10,900.-

19-21 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

20-22 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

26-28 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

27-29 เมษายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

03-05 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

04-06 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

10-12 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

11-13 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

17-19 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

18-20 พฤษภาคม 2562

17,900.-

17,900.-

16,900.-

6,000.-

10,900.-

24-26 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

25-27 พฤษภาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

31 พฤษภาคม – 02
มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

01-03 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

07-09 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

08-10 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

14-16 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

กาหนดการเดินทาง

15-17 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

21-23 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

22-24 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

28-30 มิถน
ุ ายน 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

29 มิถน
ุ ายน – 01
กรกฎาคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

6,000.-

10,900.-

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ
่ งบิน***
้
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน หรือ 180 ว ัน ขึน
ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา
่ 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ ะบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชัน
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวัน
และอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีส
่ ามารถโหลดได ้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่าน
้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
ละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์ ** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือ
่ งสุขภาพสามารถ
สอบถามข ้อมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษัทได ้ **
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
10. ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7%
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสาย
้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของ
การบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน
มีคา่ ทีส
่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ราคาทัวร์ข ้างต ้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ รวม 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

เงือ
่ นไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาท พร ้อมกับเตรียมเอกสารส่งให ้เรียบร ้อย
ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล ้ว

2. การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อนกาหนด
เนือ
่ งจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพ
่ ักและตั๋วเครือ
่ งบิน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด

2. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4. สาหรับผู ้โดยสารทีไ่ ม่ได ้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืน่ วีซา่ ให ้ เมือ่ ผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

5. บริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใชจ้ า่ ยทงหมดกรณี
ั้
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
้ ไป) เนือ
บริษ ัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน
่ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต ้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นีท
้ า่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรม
เนียมในการมัดจาตั๋ว ในกรณีทไี่ ม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่ นได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช ้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึน
้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

8. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ่ งจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ สิงคโปร์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

