กำหนดกำรเดินทำง
เดือน มิถ ุนำยน วันที่ 9-11 / 15-17
เดือน กรกฎำคม วันที่ 07-09 / 13-15 / 20-22
เดือน สิงหำคม วันที่ 03-05 / 04-06 / 17-19 / 24-26 / 31 ส.ค.-2 ก.ย.
เดือน กันยำยน วันที่ 08-10 / 14–16 / 29 ก.ย.–01 ต.ค
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก (มีเตียงและไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

พักห้องละ 2 ท่ำน

อำย ุ 2-12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

เพิ่มท่ำนละ

9,999

9,555

4,500

เดือน ต ุลำคม วันที่ 05-07 / 06-08 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก (มีเตียงและไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

พักห้องละ 2 ท่ำน

อำย ุ 2-12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

เพิ่มท่ำนละ

10,999

10,555

5,500

วันแรก กร ุงเทพฯ –สิงคโปร์-MERLION-น้ำพุแห่งควำมมัง่ คัง่ -GARDEN BY THE BAYมำรีน่ำ เบย์ แซนด์ –โรงแรม
(-/-/D)

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำน์เตอร์ K สำยกำรบิ น สิงคโปร์
แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

09.40 น.

นาท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 973

13.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนาทุกท่าน
เดินทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์

บ่ำย

จำกนัน้ นำท่ำนสูแ่ หล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลำ่ ส ุดบนเกำะ

สิงคโปร์ กำร์ เด้น บำย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับ
ต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ
Super tree คู่ที่มคี วามสูงเข้าด้วยกันมีไว้สาหรับให้ผทู้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ น
สองเรื อนหลักๆ ซึ่ งแบ่ งโดย อุณ หภูมิที่ ตน้ ไม้ต อ้ งการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็ น)(OCBC SKY
WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
(ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท)
นาทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อ น สิ งคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริ เวณอ่าวมารี น่าเบย์ จากมุมมองที่
แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั น่ ครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ ันหน้าออกทางอ่าวมารินา่ ซึ่งมีทศั นียภาพงาม
มากๆ The Merlion นี้ถกู ผสมผสานระหว่างความจริง และตานานซึ่งมีหัวเป็ นสิงโตและลาตัวเป็ นปลากาลังโต้คลื่น
ส่วนหัวนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของตานานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปั จจุบนั
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำคณะเข้ำสูท่ ี่พกั HOTEL OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สอง

FREE DAY

(-/-/-/)

FREE DAY อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถและไกค์บริกำร
แพ็คเกจเลือกซื้อทัวร์เสริม : UNIVERSAL STUDIO โลกเหนือจินตนำกำรดินแดนมหำสนกุ
อำณำจักรควำมบันเทิงระดับโลก (ไม่รวมค่ำรถไฟ MRT)

หัวหน้ำทัวร์นำท่ำนเดินโดยรถไฟ (ไม่รวมค่ำรถไฟ) สู่โลกเหนื อจินตนำกำรดินแดนมหำสนกุ อำณำจักร
ควำมบันเทิ งระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่ รจู้ บในที่เดียวที่ๆ คุณและ
ครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!!
ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่นที่ออกแบบ
ใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่ นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูง
ที่สดุ ในโลกด้วยระดับความสูง 42. 5 เมตรโดยจาลองจากซีรี่ยช์ ื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ ล่นสามารถ
เลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ หรือฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลาน
ในท่ามกลางความมืด มาทาให้คณ
ุ ขนลุกซู!้ โดยไม่รตู้ วั โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์ค ที่พาย้อนอดีต
กลับไปสูยคุ ดึกดาบรรพ์หากใครล่วงลา้ เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้
พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน เสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์!! โซนมาดากัสการ์สนุกแบบชิว ชิว ด้วย
การล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์การ์ตนู เรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์
ตี,้ เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสูป่ ่ าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และ
เจริญที่สดุ ในอเมริกา และตืน่ ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเปเชีย่ ลเอ็ฟเฟ็ ค

แพ็คเกจเลือกซื้อทัวร์เสริม : พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ำ S.E.A. หรือ (South East Asia Aquarium) เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นา้ ทางทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ตัง้ อยู่ในโซน
ของ มารีน ไลฟ์ พาร์ค (Marine Life Park) ภายใน รีสอร์ท
เวิลด์ เซนโตซ่า (Resorts World Sentosa) บนเกาะเซนโตซ่า
ประเทศสิงคโปร์พพิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นา้ (อควาเรียม) S.E.A. แห่ง
นีจ้ ะเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ถึงราว
100,000 ตัว มากกว่า 800 สายพันธุ์ ในแท็งค์ที่บรรจุนา้
มากกว่า 60 ล้านลิตร โดยภายในประกอบไปด้วยพืน้ ที่ 10
โซน และมีชนิดของที่อยู่อาศัยแตกต่างกันถึง 49 ชนิด โดยมี
ดาวเด่นอย่างปลากกระเบนราหู และฉลามหัวค้อน เป็ นตัวชู
โรงท่องเที่ยวดิง่ เข้าสูก่ ารผจญภัยในโลกใต้ทะเล เริ่มตัง้ แต่
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านอ่าวอาหรับ และ ออกสูม่ หาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล นักท่องเที่ยวทุกคนจะ
ได้เห็นกับความสง่างามของกระเบนราหูตวั ใหญ่มหึมา ฉลามหัวฆ้อน โลมา รวมทัง้ สัตว์ใต้ทะเลประเภทอื่นๆ อีก
มากมาย โดยผ่านกระจกใสยักษ์ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก ด้วยความยาวถึง 36 เมตร และสูงถึง 8.3 เมตร ทาให้ผชู้ ม

เสมือนกาลังท่องไปในโลกท่องทะเลแห่ง มหาสมุทร กับเหล่าบรรดาปลาชนิดต่างๆพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นา้ S.E.A. ยัง
เติมความทันสมัยของอวาเรียมขนาดใหญ่ดว้ ยหน้าจอแสดงรายละเอียดกว่า 20 ตาแหน่ง พร้อมระบบสัมผัสอีก
20 จอ ได้ทงั้ ความรู้ ความไฮเทคควบคู่กนั ไป หลังจากดูสายตาไปแล้ว ยังมีพนั ธุส์ ตั ว์นา้ ตัวอย่างให้นกั ท่องเที่ยว
ได้สมั ผัสกับเจ้าสัตว์ของจริงด้วยมือตัวเอง ซึ่งน่าจะถูกใจเหล่าบรรดาคุณหนูเลยทีเดียวนอกจากจะแสดงโชว์ชวี ิต
ความเป็ นอยู่ของสัตว์นา้ ใต้ทะเลให้ได้ชมกันแล้ว ยังมีโซนห้องพักให้นกั ท่องเที่ยวได้ใช้บริการกันด้วย ในชือ่ ว่า
โอเซี่ยน สวีท (Ocean Suites) เป็ นห้องสวีทจานวนทัง้ หมด 11 ห้อง ที่ตงั้ อยู่บริเวณฝัง่ ตรงข้ามกับอควาเรียมที่เป็ น
แท็งค์นา้ ขนาดใหญ่ โดยมีความพิเศษ คือ ภายในห้องพัก ผูพ้ กั อาศัยสามารถชมทัศนียภาพใต้ทอ้ งทะเลในแบบ
ส่วนตัวได้ โดยมีหน้าต่างที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไฟ สัง่ ให้เลือ่ นเปิ ดปิ ดขึน้ ลง เพื่อให้เราชมบรรดาปลาน้อยใหญ่ว่ายนา้
ผ่านสายตาเราอย่างใกล้ชดิ เสมือนห้องของเราอยูใ่ ต้นา้ ทะเล

*** อิสระรับประทำนอำหำรเช้ำ กลำงวัน และค่ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว ***
จำกนัน้ เข้ำสูท่ ี่พกั HOTEL OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำม

เช้ำ

วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่ำนไชน่ำทำวน์ - ย่ำนลิตเติ้ลอินเดีย –
อิสระช้องปิ งถนนออร์ชำร์ด - กร ุงเทพ ฯ

(B/-/-)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่
กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระเขี้ ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทนุ ทรัพ ย์สร้าง
มหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วดั ศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถั ง ผ ส ม ผ ส า น กั บ ศิ ล ป ะมั น ด า ล า
(ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็ นอาคารสีแดงสดแวะเข้าไปชมความงามของวัดพระเขีย้ วแก้ว
และสักกะระสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเพื่อความเป็ นสิริมงคลที่คนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็ นอย่างมาก
กลำงวัน

อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว ***

นาท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้ นาและสินค้าหลากหลาย อาทิ
เช่น เซ็ นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้ งเซ็ นเตอร์ เป็ นต้น ให้ท่านชอ้
ปปิ้ งสินค้า มากมายจากทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชัน้ นาต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก
ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
17.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอน์ไลน์ เที่ยวบิน SQ982

19.00 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงือ่ นไขต่างๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขนั้ ตา่ 30 ท่านขึน้ ไป

ค่ำทิปมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 1,500 บำท (จ่ำยที่สนำมบิน)
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพึงพอใจ)
อัตรำนี้รวม
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินสิงคโปรแอร์ไลน์กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรงุเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้องหรือตามตกลง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทัง้ นีย้ ่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มกี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต
9. ราคารวมภาษีสนามบิน + ภาษีนา้ มัน ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
7.

อัตรำนี้ไม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ , ค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่ำทิปมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 1,500 บำท
กำรยกเลิก
1. เนือ่ งจากเป็ นราคาทัวร์โปรโมชัน่ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกไม่มกี ารคืนเงิน
กำรสำรองที่นงั่
1. กรุณาสารองทีน่ งั ่ +ชาระเงิน เต็มจำนวน พร้อมแจ้งชือ่ +สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
หมำยเหต ุ
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืน่ ๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้สารองที่นงั ่ บนเครื่อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิใ์ นการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ในกรณีที่ล ูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กร ุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนท ุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้น

