CS01_SIN 3D 2N (TG/SQ)

หนา 1 จาก 6

สิงคโปร ครบสูตร 3 วัน 2 คืน

สวนสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซา
MARINA BAY SANDS
เมอรไลออน ซันเทคซิตี้ ไหวเจาแมกวนอิม
วัดพระเขี้ยวแกว CHINA TOWN ชอปปงออรชาด
พิเศษ!! ลองเรือ ชมไฮไลทของแมน้ําสิงคโปร

ขอนําทานชม เมืองสิงคโปร นครเล็ก ๆ ที่มีความเจริญกาวหนาทางทางดานเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และ
เปนศูนยกลางการคมนาคม แหงหนึ่ง ของเอเชีย ชมความงาม ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง
สิงคโปร และ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่มีใหทานไดเที่ยวชม พรอมชอปปงสินคาอยางจุใจมากมาย…….……..

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 23 – 25 กันยายน 2559
วันที่ 7 – 9, 14 – 16, 22 – 24, 28 – 30 ตุลาคม 2559
วันที่ 4 – 6, 11 – 13, 18 – 20, 25 – 27 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 3 – 5, 10 – 12, 16 – 18, 23 – 25 ธันวาคม 2559

CS01_SIN 3D 2N (TG/SQ)
วันแรก

หนา 2 จาก 6

กรุงเทพ - สิงคโปร - ซันเทคซิตี้ - มารีนา เบย - Bumboat

.......... น.

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชัน
้ 4 เคานเตอร D
สายการบิน ไทย TG เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับ และอํานวย ความสะดวกแกทุกทาน
(08.00-11.15 น.) สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 403 หรือ
(09.40-13.05 น.) สายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 973
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานขึ้นรถปรับ
อากาศเขาสู สิงคโปรซิตี้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



18.00 น.

วันที่สอง
07.00 น.

นําทานเดินทาง สู มารีนา เบย แซนด รีสอรท สถาปตยกรรมโรงแรมรีสอรท 3 ตึก

โดยมีสิ่งกอสรางคลายกับเรือใหญพาดวางบนตึกทั้ง 3 นําทาน ชม บรรยากาศโดยรอบ ที่จัด
สว นต า งๆ อาทิเชน คาสิโนแห งใหม ใหญ หรูหรา อลั งการ ตกแต งอย างดี ซึ่ งนั กทองเที่ ย ว
สามารถเพลิดเพลิน
และ เปนสวรรค สําหรับ นักชอปปง สามารถเลือกซื้อสินคายี่หอตาง ๆ
ตลอดจนความบั นเทิงตางๆ อีกมากมาย จนไดเวลานํา ทานชม บานเมืองของ สิ งคโปร ผ านใจ
กลางเมือง ชมทิวทัศนของบานเมืองของสิงคโปร ที่ทานจะประทับใจ บันทึกภาพความสวยงาม
ของบานเมืองที่กอสรางอยางยิ่งใหญ และ มีประวัติศาสตรยาวนานพรอมทั้งสัมผัสความทันสมัย
ของสิงคโปร
 นําทานชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย" ประหนึ่งอุงมือ มีหานิ้ว
เรียงราย มี "น้ําพุแหงความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth น้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก อยู
ตรงกลางอุงมือพอดี แทนที่จะพุงขึ้นเหมือนกับน้ําที่อื่นๆ แตกลับไหลลง ในความเชื่อที่วาเหมือน
เงินทองไหลมาเทมาอยูในอุงมือนั่นเอง โชคดี และ ร่ํารวยตลอดป ชมเมืองเริ่มจาก สนามปา
ดัง สนามขนาดใหญซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาวาการเมือง จากนั้นนํา
ทานชม ถนน อลิซาเบธวอลค
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานลองเรือชมบรรยากาศของสองฝงแมน้ําสิงคโปร ชมแสงสี ของยาน
Clark Quay และ Boat Quay จนถึงปากแมน้ําสิงคโปร ถายรูปกับเมอรไลออน และตึกมารินา
เดินทางเขาสูที่พัก... Chancellor Hotel @Orchard / Orchid Hotel /Furama City
Centre / Amara Hotel / หรือระดับใกลเคียง

อิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา อิสระตามอัธยาศัย เต็มวัน โดยมีสถานที่ตาง ๆ ที่นาสนใจ อาทิเชน
- เกาะ เซ็นโตซา เกาะแหงความมหัศจรรยบันเทิง เชิญทานสัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนาน
แบบ ฟรีสไตล ที่เสริมสรางประสบการณ แบบที่ทานตองการ หรือ จะสนุกสนานแบบการเสี่ยง
โชคคาสิโนแหงใหมลาสุดของเกาะเซ็นโตซา ภายใตชื่อ Resort World At Sentosa ที่
ยิ่งใหญอลังการ เปนศูนยการคา ที่มีโรงแรม ที่พัก รานอาหารดังๆ มากมาย บนพื้นที่
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หนา 3 จาก 6

กวางใหญ ทามกลาง ปาไม และ ริมทะเล การตกแตง ที่สวยงาม ตลอดจนมีมุมถายรูปที่
สวยงามมากมายตามจุดตางๆ
และเปนที่ตั้งของ สวนสนุก ยูนิเวอรแชล สตูดิโอ Universal Studios Singapore
สวนสนุกยอดนิยมโดยเครื่องเลนตาง ๆ จะจําลองมาจากภาพยนตรที่มีชื่อเสียงของบริษัท ยูนิ
เวอรแซลอยาง เชน Hollywood Theatre , The Lost World, Jurassis Park, The
WaterWorld
, Shrek, Mummy, BATTLESTAR GALACTICA
และ ลาสุด เครื่อง
TRANSFORMERS
โดยแบงเปน โซนตาง ๆ เชน Marine Life Park Zone / Central
Zone / หรือจะสนุก กับเครื่องเลน อื่น ๆ อีกมากมาย
การ เดน บาย เดอะ เบย “GARDEN BY THE BAY” ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุด
บนเกาะสิงคโปร ใหทานไดชื่นชมกับ ตนไมนานา
พั น ธุ แ ล ะ เ ป น ศู น ย ก ล า ง ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง
ตอเนื่องแหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ สิ ง ค โ ป ร
น อ ก จ า ก นี้ ใ ห ท า น เ ดิ น บ น ท า ง เ ดิ น ล อ ย ฟ า
(OCBC Skypwalk) ซึ่งเชื่อมตอกับ Super tree
คู ที่ มี ค วามสู ง เข า ด ว ยกั น ไว สํ า หรั บ ให ผู ที่ ม า

เยื อ นสามารถมองเห็ น สวนจากมุ ม สู ง บนยอดของ Super
tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ และยังมี
โซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบงโดยอุณหภูมิที่
ตนไมตองการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหงเย็น) และ
Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตางๆ ใหเดินชม
- สิงคโปรฟลายเออร (Singapore Flyer) ตั้งอยูที่อาว มารินา เบย
(Marina Bay) บนชั้นที่สามของหางรีเทล เทอรมินอล เปนจุดชมวิว
รูปแบบชิงชาสวรรค ที่มีความสูงถึง 165 เมตร โดดเดนดวยวิศวกรรม
ล้ําสมัย จัดใหเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีเอกลักษณโดดเดน ที่สุด
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ไดอยางชัดเจนจากมุมสูง ดื่มด่ํา ไปกับทัศนียภาพอันงดงามตั้งแต
ยามเชาจนถึงยามค่ําคืนแบบ 360 องศา ของเกาะสิงคโปร รวมทั้งเกาะเล็กเกาะนอย ที่อยู
บริเวณใกลเคียงของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา เพือ
่ สะดวกในการทองเที่ยวแบบเต็มที่**
เดินทางเขาสูที่พัก... Chancellor Hotel @Orchard / Orchid Hotel /Furama
City Centre / Amara Hotel / หรือระดับใกลเคียง

วันที่สาม
08.00 น.

เมอรไลออน - เจาแมกวนอิม - พระเขี้ยวแกว(Buddhatooth Relic temple) CHINA TOWN - ชอปปงถนนออรชาด กรุงเทพ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
 ถายรูปคู กับ เมอรไลออน สัญลั กษณของการทองเที่ยวประเทศสิงคโปร สามารถถายรูป
โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ

หนา 4 จาก 6
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 นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของคนสิงคโปร เพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน
 ….จากนั้ นนํ า ทา นเดิ น ทางเข า ชม วั ด พระเขี้ ย วแก ว วั ด นี้ ถู ก สร า ง
ขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ดวยทุนสรางกวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดย
ออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปน

โซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขอเชิญทุกทานเดินเที่ยวชม ...ผานชม
อาคารบานเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน CHINA
TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงาม
** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง
11.00 น.
ใหทานอิสระกับการชอปปง เดินเลือกชมสินคา ทันสมัยที่ถูกใจ
พรอมชมสินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองวีดีโอ
บริเวณยานชอปปง ORCHARD ถนนที่ทุกๆ คนที่มาสิงคโปรตองเดิน
ชมและซื้อสินคา BRAND NAME ยี่หอตาง ๆ ทั้งสองฝงถนน
ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางกี เตรียมตัว เดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ
(18.35-20.00 น.) สายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 978 หรือ
(20.10-22.10 น.) สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410
......... น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือนไมตองทําวีซา
กําหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอความลาชาหรือบริการ
ที่บกพรองของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์จัดอาหารอื่นทดแทนกรณีอาหารที่จัดมื้อพิเศษ ตามระบุในรายการ
ไมสามารถจัดเลี้ยงไดและยกเลิกการเดินทางในเที่ยวนั้น

-สําหรับพาสปอรต หรือ หนังสือเดินทางอื่นๆ (ไมรวมในคาทัวร)
-พาสปอรต เลมเหลือง ของคนตางดาวไมตองขอวีซา แตตองแจงเขา-แจงออก
-พาสปอรต เลมแดง ของคนตางดาว ตองขอวีซา และ ตองแจงเขา-แจงออก
-แจงเขา-แจงออก(ลูกคาดําเนินการเองมีคาใชจาย) ขอวีซา บริษัทฯ ดําเนินการให มีคาใชจาย

สิงคโปร 3 วัน 2 คืน ( TG/SQ )
กําหนดการเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2559

ผูใหญ พัก
2-3 ทาน

เด็กต่ํากวา
12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
เสริมเตียง

เด็กต่ํากวา
12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมเสริมเตียง

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

19,900

19,900

19,900

6,000

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
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อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร , สิงคโปร – กรุงเทพฯ
 คาภาษีสนามบินไทย - สิงคโปร
 คารถปรับอากาศนําเที่ยว ตลอดรายการ
 คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับใกลเคียงกัน
 คาบริการอาหารตามรายการ
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
 มัคคุเทศกดูแลตลอดการเดินทาง
 คาลองเรือ Bumboat ในแมน้ําสิงคโปร
 คาประกันภัยการเดินทางทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 กระเปาเดินที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินลูกคาตองจายเอง
 คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิเชน คาซักรีด คาเครื่องดื่มในหองพักและ คาโทรศัพท เปนตน
 เครื่องดื่ม และ คาอาหารที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
่ าย 3% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชี
(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการจองสมบูรณบริษัทฯขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)
แฟกซสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ 02-4337178-9
2. คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ
ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง

เอกสารประกอบรายการทัวรถือเปนเอกสารสําคัญ
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ
ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร เปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มกี ารขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคาใชจายสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการ
เดินทาง 21 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร /
ยกเลิก กอนการเดินทาง 1- 10 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจ
รับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ
การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการ
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เดินทางไมถกู ตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การประกันไมคุมครอง กรณีที่ เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่
เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใต
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนือ่ งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
การเบิกคาใชจา ย ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ การเดินทางไปตางประเทศ – รับผิดชอบคารักษาพยาบาลเฉพาะที่ตางประเทศเทานั้น
ไมตอเนื่องมาที่ประเทศไทย ** กรณีฉุกเฉินตอเนื่องตองเช็ค ขอจํากัดตามกรมธรรมเปนรายๆไป

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
 

