เครื่องลาใหญ่ บินบ่ าย – กลับดึก
3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TR)
 นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
 รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามคา่ คืน
 ชมโรงแรมและคาสิ โนหรู MARINA BAYS SAND
 เข้ าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 ถ่ ายรูปคู่เมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด
 เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ที่ดที ี่สุดในโลก
 พิเศษ ! ลิม้ รส ข้ าวมันไก่ไหหลาร้ าน Boon Tong Kee
 พิเศษ ชิมนา้ ซุปร้ อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้ านดัง Song Fa @ Clarke quay
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI


***ไม่ บังคับทิปจากเมืองไทย***

โปรดดูราคาและไฟล์ ทบินที่ตารางขายท้ ายรายการเท่ านั้น!!
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันแรก กรุ งเทพฯ – Singapore (-/-/D)
13.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ส นามบิ น ดอนเมื อง ประตู 5 อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิ น Scoot Airline โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

15.50 น.

เหินฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TR291
(ไม่ รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

19.15 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั
เมืองสิ งคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง
(เวลาท้องถิน่ เร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอ

ร่ อย อาหารท้ องถิ่น ร้ านนี้เริ่มต้ นตานานความอร่ อยในปี 1966 ก่ อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง
ทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นเข้ าสู่ ทพี่ กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนา้ ดื่ม / WIFI ทีห่ ้ องพักและรวมอาหารเช้ าแบบ ABF)
วันทีส่ อง
เลือกเที่ยวตาม Option ทีต่ ้ องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่ าบัตร) –
Manrina bay sands + ชมโชว์ นา้ พุ (B/-/-)
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สาหรับ Option A  “FREE & EASY” (B/-/-)
***ไม่ มีรถและไกด์ บริการ***
**อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้ อมูลการเดินทางจากหัวหน้ าทัวร์ **

**********************************************************
สาหรับ Option B  FULLBOARD (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่ าบัตร) + Manrina bay sands + ชมโชว์ นา้ พุ
***มีรถและไกด์ บริการตลอดวัน***
รถโค้ ชนาท่ านเดินทางสู่ โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุ กของ เกาะเซ็ นโตซ่ า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก 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 ชั่ วโมงเท่ านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่ สามารถคืนเงินได้ ในทุก
กรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่า เพือ่ ความสะดวกในการท่ องเทีย่ วสวนสนุก)***
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ให้ ท่ านได้พ บกับ การแสดงสุ ดตระการตาและ
ความสุ ข สนุ ก ไม่ รู้ จ บในที่ เดี ย วที่ ๆ คุ ณ และ
ครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึ ง เปิ ดฉากความสนุ กกับยู
นิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โ อ!! ที่ แ รกและที่ เดี ย วใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24
ชนิ ดโดย18ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่ นที่ ออกแบบใหม่ห รื อดัดแปลงเพื่ อที่ นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่ งออกเป็ น 7 โซน
ได้แก่ ที่สุด
ของรถไฟเหาะรางคู่ท้ งั หวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก ด้วยระดับความสู ง 42.5 เมตรโดย
จาลองจากซี รี่ยช์ ื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ ห รื อ ฝ่ า ย
วายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย
โซนอียปิ ต์โบราณพบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู ง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรื อดินแดนจุลสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดาบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตาย
ของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุ กแบบชิ ว ชิ ว ด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติ ไปพบกับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์
การ์ ตูนเรื่ องมาดากัสการ์ อาทิเช่ น อเล็กซ์ ,มาร์ ต้ ี,เมลแมนและกลอเลี ยที่ คอยต้อนรับคุ ณเข้าสู่ ป่าทึ บแห่ งนี้
โซนนิวยอร์ กสัมผัสเมืองจาลองนิ วยอร์ กเมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่ า! แอคชัน่ !สร้างโดย
สตีเว่น สปี ลเบิร์ก
โซนฮอลลีวดู้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4
มิติ เรื่ องเชร็ ค ซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่น้ ีเท่านั้น นอกจากนี้ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุม
โลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่น
ที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
!!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ เปิ ดใหม่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลกกับ
Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน )
จัดอันดับให้เป็ นอควาเรี ยมใหญ่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ถูกออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถ
บรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่ง
18.00 น.

ด้วยซากปรักหักพังของเรื อ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่ โลก
ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นาท่ าน ล่ องเรือ BUMBOAT (รวมค่ าบัตรแล้ ว) ชมแสงสี เมืองสิ งคโปร์ ยามค่าคืน ย่าน Clarke
Quay ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่ น้าสิ งคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่ วม 150 ปี ในฐานะที่เป็ นท่าเทียบ
เรื อเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย”์ ก็ยงั เต็มไปด้วยสี สันของความหลากหลายทั้งผูค้ นที่ผลัดเปลี่ยน
กันมาเยือน โกดังสิ นค้าถู กปรั บเป็ นร้ านอาหารหรู หรา ผับ บาร์ และแหล่ งบันเทิ งที่ ตอ้ นรั บ
นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์ ” รีสอร์ ทหรู ใหญ่
ทีส่ ุ ดในสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วย
ห้องพักและห้องสู ทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ
The Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ ั นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวม
ค่ าขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ายเรื อตั้งอยูบ่ นอาคารทั้ง 3 แซนด์ส
สกาย พาร์ คนี้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้นื ที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ น
สวนลอยฟ้ าที่มีความสู ง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับ
อีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส คาสิ โน” ที่ต้ งั อยู่
ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิ โนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุก
รู ปแบบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ
มีตพู ้ นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรี ยญ
ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้ งทั้งหลายสามารถเลือกซื้ อสิ นค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ
ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสี ยงและน้า ที่ใหญ่ ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่ า Wonder Full
Light การแสดงนี้ จัด ขึ้นที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นั่งหันหน้ าออกทางอ่ าว
Marina

20.00 น

จากนั้นเข้ าสู่ ทพี่ กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนา้ ดื่ม / WIFI ทีห่ ้ องพักและรวมอาหารเช้ าแบบ ABF)
CITY TOUR - นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง - Garden by the bay –
Duty Free Shop - ไชน่ าทาวน์ – ช็อปปิ้ ง Orchard – กลับ กทม. (BL)
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วันทีส่ าม

09.00

จากนั้ น น าท่ า น ชมเมื อ งสิ งคโปร์ และรั บ ฟั งบรรยายประวัติ ศ าสตร์ จ ากไกด์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งล้อมรอบด้ว ย
ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่ า “Old Parliament House” ซึ่ ง
ในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภาของสิ งคโปร์ ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรา การแสดง
ตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั้ นช้างสาริ ดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่ ง
ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้ างความสัมพันธไมตรี กบั ประเทศสิ งคโปร์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมา
เยือนสิ งคโปร์ ในครั้งแรกนาท่าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สั ญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ป
ปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นี ยภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น
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“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ น
จุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์
นาท่ านแวะชม น้าพุแห่ งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่ งเมืองสิ งคโปร์ ต้ งั อยูท่ ่ามกลางหมู่ตึกซันเทค
ซิ ต้ ี ซันเทค มาจากคาในภาษาจี น แปลว่าความส าเร็ จชิ้ นใหม่ หมู่ ตึกซันเทค สร้ างขึ้ นโดยนัก ธุ รกิ จชาว
ฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิ งคโปร์ เชื่ อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ
และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี

จากนั้นแหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่
ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ชื่ นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่ งชาติของ
Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยงั มีทางเดิ นลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ Super
tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็ นสวนจากมุมสู งขึ้น 50 เมตร บนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super
Tree 8 SGD)
OPTIONAL TOUR
หากต้ องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้ งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็ นที่จดั แสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้ น
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ ไม้ดดั ยักษ์และปาล์มขวดมากมาย
ให้เราได้ถ่ายรู ป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย
เหมาะแก่การไปนัง่ อ่านหนังสื อ นัง่ เล่นชิลๆ เพราะในเรื อน
กระจกจะติดแอร์ ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ าตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์
พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่ าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบ
เป็ นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุ ดแล้วเดินไล่
ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก

เทีย่ ง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
 น าท่ านช็ อ ปปิ้ งสิ น ค้ าปลอดภาษี ที่ ดิ ว ตี้ฟ รี (Duty Free Shop) ที่ นี่ มี สิ น ค้าชั้น น าให้ ท่ านเลื อกซื้ อ มากมาย อาทิ
น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
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 น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ า นไชน่ าทาวน์ ชมวั ด พระเขี้ ย วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ า งขึ้ นเพื่ อ เป็ นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่ งนี้ สร้าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลา
ฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้าน
บาท) ชั้น ล่ างเป็ นห้ อ งโถงใหญ่ ใ ช้ ป ระกอบศาสนพิ ธี ชั้น 2-3 เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละห้ อ งหนัง สื อ ชั้น 4 เป็ นที่
ประดิ ษ ฐานพระเขี้ ยวแก้ว (ห้ ามถ่ ายภาพ) ให้ท่ านได้สั ก การะองค์เจ้าแม่ก วนอิ ม และใกล้ก ันก็ เป็ นวัดแขกซึ่ งมี
ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ ง ซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
 จากนั้ น รถโค้ ช น าท่ า นช้ อปปิ้ งย่ า นถนนออร์ ช าร์ ด สิ น ค้า แบรนด์ เนม รุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด จะถู ก น ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสิ นค้า ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายนี้ เป็ นแห่ งแรกเพราะว่าสิ งคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสิ นค้าทุกลาจะ ต้องมาผ่านที่
ท่าเรื อของสิ งคโปร์ น้ ี เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และ
โรงแรมชั้นดี มากมายตั้งอยู่เรี ยงราย สองฝั่ งถนน อาทิ เช่ น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก
มากมาย
19.00 น.

ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางกี

22.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TR292

23.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***************************
“มากกว่าความชานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบิน
กรุ๊ ปออกเดินทางได้ เมื่อมีจานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึน้ ไป (มีหัวหน้ าทัวร์ )
กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

Flight

วันเดินทาง

TR291
1550-1915
TR292
2200-2330

9-11 DEC 2017
วันรัฐธรรมนูญ
30 DEC – 1 JAN
2018 หยุดปี ใหม่
31 DEC – 2 JAN
2018 หยุดปี ใหม่

อัตราค่ าบริการ
DEC-17
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
อิสระวันที่2
TOUR FULL
ไม่ รวมยูนิเวอร์ แซล
BOARD

จอยแลนด์ หักค่ า
ตั๋ว

พักเดี่ยว

12,955.-

14,955.-

-3,700.-

4,900.-

14,955.-

16,955.-

-3,700.-

4,900.-

13,955.-

15,955.-

-3,700.-

4,900.-
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Flight

วันเดินทาง

TR291
1550-1915
TR292
2200-2330
TR291
1550-1915
TR292
2200-2330

Flight

1-3 JAN 2018

2-4 JAN 2018

วันเดินทาง

TR291
1550-1915
TR292
2200-2330

24-26 FEB 2018

Flight

วันเดินทาง

TR291
1550-1915
TR292
2200-2330

1-3 MAR 2018
วันหยุดมาฆบูชา

JAN-18
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
อิสระวันที่2
TOUR FULL
ไม่ รวมยูนิเวอร์ แซล
BOARD

จอยแลนด์ หักค่ า
ตั๋ว

พักเดี่ยว

12,955.-

14,955.-

-3,700.-

4,900.-

10,955.-

12,955.-

-3,700.-

4,900.-

จอยแลนด์ หักค่ า
ตั๋ว

พักเดี่ยว

-3,700.-

4,900.-

จอยแลนด์ หักค่ า
ตั๋ว

พักเดี่ยว

-3,700.-

4,900.-

FEB-18
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
อิสระวันที่2
TOUR FULL
ไม่ รวมยูนิเวอร์ แซล
BOARD
12,955.-

14,955.-

MAR-18
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
อิสระวันที่2
TOUR FULL
ไม่ รวมยูนิเวอร์ แซล
BOARD
11,955.-

13,955.-

**กรุ๊ ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหวั หน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
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ไม่ รวมบัตรยูนิเวอร์ แซลโปรดหักค่ าตั๋ว 1500 บาท/ท่ าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ าคิวเครื่องเล่น)จาหน่ าย 1,500 บาทต่ อท่าน***
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่ สามารถคืนเงินได้ หลังจากชาระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็ น
การล๊ อคราคาตั๋วก่ อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้ บริการ Express มีจานวนน้ อยราคาอาจเริ่มต้ น 40 SGD หรือ 1,000 บาท
บางครั้งหากมีผ้ ตู ้ องการใช้ บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสู งถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) มีเตียง ราคาเท่ าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) ไม่ มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ากว่ า 2 ปี
ราคา 3,900 บาท
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท
ช่ วงเทศกาล มัดจาท่านละ 7,000 บาท
พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่อนเดินทาง 15 วัน
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ ามัน กรุ งเทพฯ–สิ งคโปร์ –กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่าง
วันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ + ค่ าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์
(ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้ เคียงกัน โดยจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง**

Flight Inter เปลีย่ นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่ นไปบิน Low Cost
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กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
หนังสื อเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจากับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ให้กบั ท่าน
6. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
7. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
10. ค่าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ทัวร์ ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริ ษทั ฯมี สิทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่ อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะ
เป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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