3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

เดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2558











เริ่มต้น 20,990 บ./ท่าน

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer
ชมโชว์น้าพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สต
ั ว์น้าแห่งใหม่ที่ใหญ่ทส
ี่ ุดในโลก S.E.A Aquarium
เข้าชม GARDEN BY THE BAY
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหล้าร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

วันที่

โปรแกรม

มื้ออาหาร

โรงแรม

-/-/D

สิงคโปร์

Day 1

กรุงเทพฯ-มารีน่า เบย์ แซนด์ -GARDEN BY THE BAY-ท่าเรือ Clarke quay

Day 2

CITY TOUR - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT

B/-/D

สิงคโปร์

Day 3

Singapore Flyer – วัดพระเขีย
้ วแก้ว ย่านไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ

B/L/D

-

B=BREAKFAST / L=LUNCH/ D= DINNER
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วันแรก

กรุงเทพฯ -CITY TOUR - GARDEN BY THE BAY – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ท่าเรือ
Clarke quay (-/-/D)
06.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น.
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973
13.15 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทาเนียบรัฐ บาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค
ซึ่ง เป็ น จุ ดชมวิ ว ริ มแม่ น้ าสิ งคโปร์ ท่า นสามารถ ถ่ า ยรูป คู่ กั บ เมอร์ ไ ลอ้ อ น สั ญลั ก ษณ์ ข องประเทศ
สิง คโปร์ โดยรู ป ปั้น ครึ่ง สิ ง โตครึ่ง ปลานี้ หัน หน้า ออกทางอ่ า วมาริน่ า มี ทั ศนี ย ภาพที่ สายงาม โดยมี ฉ าก
ด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน ผ่านชม
“Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเต้น รา การแสดงตลก มีทั ศนีย ภาพที่ส ายงาม และเก็ บภาพความประทับใจกั บ
“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสาริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี
1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พ ระองค์เสด็จ มาเยือนสิงคโปร์ในครั้ งแรก
น้าท่านผ่านชม น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่
ตึกซั นเทคซิตี้ ซัน เทค มาจากคาในภาษาจี น แปลว่ าความส าเร็ จ ชิ้น ใหม่ หมู่ ตึกซั นเทค สร้างขึ้นโดยนั ก
ธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบ
ลานน้าพุ และได้สัมผัสน้าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี

จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชม
การจั ดสวนที่ ใหญ่ ที่สุ ดบนเกาะสิง คโปร์ ชื่น ชมกั บต้ น ไม้ นานาพั นธุ์ และ เป็ น ศูน ย์ก ลางการพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อ งแห่งชาติ ของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุท ยานแห่ งชาติสิ งคโปร์ นอกจากนี้ ยัง มี
ทางเดิน ลอยฟ้าเชื่อมต่อกั บ Super tree คู่ที่ มีความสูงเข้าด้ วยกั น มี ไ ว้ส าหรับให้ผู้ที่ ม าเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ (ไม่ ร วมค่ า ขึ้ น ลิ ฟ ต์ ส้ า หรั บ Super Tree 5 SGD) และ ไม่ ร วมค่ า เข้ า FLOWER
DOMES 28 SGD)
น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียง
อย่ างมาก ทั้ง ชาวสิ ง คโปร์ และนั กท่ องเที่ ย วนั บถื อว่ าศั กดิ์ สิท ธิ์ ม าก ความเชื่ ออั นศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ในองค์เ จ้า แม่
กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสาเร็จ นั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ใ นประเทศสิงคโปร์ เพื่ อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ น
ศูนย์กลางสาหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิด
โจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์ อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม แห่งนี้กลับไม่ไ ด้รั บ
ความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทาให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์
ค่้า
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1696 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึง
ทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
19.00-19.45 น้าท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าสิ งคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่ว ม
150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้ง
ผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ 30
นาทีต่อรอบได้ ในราคา 23 SGD ***
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Park Hotel Clarke Quay /CONCORDE /Carlton City หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่สอง

SEA.AQUARIUM+UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – มารีน่า เบย์ แซนด์ + ชมโชว์
น้้าพุ “WONDER FUL LIGHT” (B/-/D)
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านพบกับ Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้าในชื่ อ S.E.A. Aquarium จั ดอั น ดั บ ให้เ ป็ น อควาเรี ย มใหญ่ สุ ด ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้า สามารถบรรรจุ
น้าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์
น้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลอง
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆทั่วโลก อาทิ ทะเลจีนใต้ ที่โดดเด่นด้าน
ความหลากหลายชีวภาพ ตื่นตากับปลาไหลมอเรย์ขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่
ในแหล่งที่อยู่อาศัยอันลึกลับนี้ บริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน
ที่รวมปะการังสีสันต่างๆ รวททั้งปลาดาว ม้าน้า ปลาแมนดาริน เป็นต้น (รวมค่าบัตร)
จากนั้นน้าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
แถมฟรี คูปองแทนเงินสด 10 SGD/ท่าน*เงื่อนไขตาม condition ของ Resort World ในแต่ละ
ช่วงเวลา
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จ บในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบ
และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยู นิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและ
ที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่
หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและ
สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่น
สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียว
ของแต่ละฝ่าย
โซนอี ยิ ป ต์ โ บราณพบกั บ เครื่ อ งเล่ น เขย่ า ขวั ญ ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง และความน่ า กลั ว ของเหล่ า วิ ญ ญาณมั ม มี่ จ ะคื บ คลานใน

18.00 น.
ค่้า
20.00 น.

ท่ามกลางความมืด มาทาให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดาบรรพ์หากใครล่วงล้าเข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตาย
ของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัส การ์ สนุก แบบชิว ชิว ด้ วยการล่อ งเรื อชมธรรมชาติ ไ ปพบกั บ 4 นั ก แสดงน าจากภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า! แอคชั่น!สร้าง
โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้อง
ถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พ ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ
เรื่อ งเชร็ ค ซึ่ง คุณ ไม่ เคยได้สั มผั สมาก่ อน นอกจากที่ นี้เ ท่า นั้น นอกจากนี้ ยัง มีมุ ม ลดความหฤหรรษ์ มาที่
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม จากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุด
ของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชมการแสดงโชว์ แ สง สี เสี ย งและน้้ า ที่ ใ หญ่ ที่สุ ด ใน South East Asia กั บ การแสดงที่ มี ชื่ อ
ว่า Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ล าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่ง
หันหน้าออกทางอ่าว Marina
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อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและ
ห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยั งมีไ ฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟ ท์ 23 SGD) เป็นสถาปัตยกรรมรูป ร่างคล้า ยเรือตั้ง อยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ ส สกาย
พาร์ ค นี้ ถื อ ว่ า เป็น สวนลอยฟ้ า ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
โลก มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางกว่ า 12,400 ตร.ม. และ
จั ด เป็ น สวนลอยฟ้ า ที่ มี ค วามสู ง 200 ม. บนสวน
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250
ต้ น และไม้ ป ระดั บ อี ก 650 ต้ น มี ร้ า นอาหารที่
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า
เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่
อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมก ารพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พ นันหยอดเหรียญ
มากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้า
ปลีกและภัตตาคารมากมาย สาหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ
Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Park Hotel Clarke Quay /CONCORDE /Carlton City หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม

วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - Singapore Flyer – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ
(B/L/-)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ย วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุ ทธศาสนา
แห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม
2005 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งทั้ ง หมดราว 6 2 ล้ า นเหรี ย ญสิ ง คโปร์
(ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่ างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสนพิ ธี
ชั้น 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์ และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ย ว
แก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น
วัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
จากนั้นนาท่านขึ้นชิงช้า “Singapore Flyer” สิงคโปร์ฟลายเออร์ (รวมค่าบัตร) ถือว่าเป็นชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึ่งสูงกว่าลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองวิวจากด้านบนคุณจะ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์ และบริเวณศูนย์กลางการค้าย่านมารีน่า
ซึ่ ง สามารถมองไปรอบๆได้ ทั่ ว ทิ ศ 360 องศา สิ ง คโปร์ ฟ ลายเออร์ ถู ก
ออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกช่วยปกป้องรังสี UV ได้ ดังนั้นผู้
เยี่ย มชมสามารถมองเห็ นวิ วของเมื องสิงค์ โปร์ ไ ด้ ไ กลสุดลู กหู ลูกตาแล้ วยั ง
มองเห็นวิวที่อยู่ ด้านล่างได้อีก ด้วย แต่ละแคปซูลจะมีแอร์ป รับอากาศทาให้
รู้สึกเย็นสบายพอเหมาะกับพื้นที่ 28 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีม้านั่งเล็กๆ ไว้
สาหรับคนที่มีความกล้าน้อยให้ไ ด้เพลิดเพลินไปกับการชมวิวพร้อมกับความ
สะดวกสบายด้วยไม่ต้องกังวลและการหมุนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ละแคปซูลจุคนได้ 28
คน นอกจากนี้ยังมีเสียงบรรยายมุมมองทัศนียภาพต่างๆ ที่คุณมองเห็นได้รอบทิศ
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
บ่าย
น้ า คณะอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง ถนนออร์ ช าร์ ด สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม รุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด จะถู ก น ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลาจะ ต้องมา
ผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า
ร้านค้า และโรงแรมชั้ นดีม ากมายตั้ ง อยู่เ รียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่ น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN,
TANG และอื่นๆอีกมากมาย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
18.45 น.
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
20.10 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************
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***

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันของสายบิน

อัตราค่าบริการ
Flight
SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010
SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010

SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010

SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010
SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010

SQ973
0945-1315
//////////
SQ978
1845-2010

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

15-17 MAY 2015

21,990.-

22-24 MAY 2015

20,990.-

29-31 MAY 2015

20,990.-

30 MAY - 1 JUN 2015 วันวิสาขบูชา

21,550.-

5-7 JUN 2015

21,990.-

12-14 JUN 2015

21,990.-

19-21 JUN 2015

21,990.-

26-28 JUN 2015

21,990.-

3-5 JUL 2015

21,990.-

10-12 JUL 2015

21,990.-

17-19 JUL 2015

21,990.-

24-26 JUL 2015

21,990.-

30 JUL - 1 AUG 2015

22,990.-

31 JUL - 2 AUG 2015

22,990.-

7-9 AUG 2015

21,990.-

14-16 AUG 2015

21,990.-

21-23 AUG 2015

21,990.-

28-30 AUG 2015

21,990.-

4-6 SEP 2015

21,990.-

11-13 SEP 2015

21,990.-

18-20 SEP 2015 (F1)

21,990.-

25-27 SEP 2015

21,990.-

2-4 OCT 2015

21,990.-

9-11 OCT 2015

21,990.-

16-18 OCT 2015

21,990.-

23-25 OCT 2015 วันปิยะ

22,990.-

30 OCT - 1 NOV 2015

21,990.-
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พักเดี่ยว

5,900.-

5,900.-

5,900.-

5,900.-

5,900.-

5,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง
ทารกอายุต่ากว่า 2 ปี

ลด 1,000 บาท
ลด 2,000 บาท
5,500 บาท

PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 4,500 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
****ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง****
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จ้าหน่าย 1,200-2000 บาทต่อท่าน*** ขึ้นอยู่กับช่วงการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทาไว้
8. ค่าสัมภาระสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 15 SGD ตลอดทริป ต่อท่าน) ยังไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึง
พอใจ
3. ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ งดแจกของกานัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ
เงื่อนไขการจอง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
3. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท และ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน
1. แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864
2. แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสาเนาใบโอนเงิน)
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การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ้ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้ )
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท เทศกาลท่านละ 10,000บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 เนื่อ งจากตั๋ว เครื่ องบิ นต้อ งเดิ นทางตามวัน ที่ ที่ ระบุ บนหน้า ตั๋วเท่านั้ น จึ งไม่ สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ ยนแ ปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด
หมายเหตุ
1. กาหนดผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์) / 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด
ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับ
ท่าน
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เ ที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
7. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
8. บริษัท ไม่สามารถรับผิด ชอบค่ าเสีย หายกรณีเกิ ดเหตุ จาเป็ นหรื อเหตุ สุดวิสั ย อัน เนื่องจากภั ยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อ
ยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมื อง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมื อง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบ
เหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและที่ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการ
กระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
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