สิ งคโปร์ เดินทางโดยเครื่องบิน 4วัน 3คืน
กาหนดการเดินทาง :
วันแรก สนามบิน สิ งคโปร์ Singapore - ล่ องเรือคลากคีย์ Bump Boat
(- / - / เย็น)
****
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านอยูท่ ี่สนามบิน ชางงี ประเทศสิ งคโปร์ ( เวลาสิ งคโปร์ เร็ วกว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมง )
เย็น
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) นาคณะสู่ท่าเรื อ Clark Quay ล่ องเรือ
Bump Boat ชมบรรยากาศยามเย็นของ แม่น้ าสิ งคโปร์ สมัยก่อน คือ
ท่าเรื อขนถ่ายสิ นค้าขึ้นสู่เกาะสิ งคโปร์แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งบันเทิง, ร้านอาหาร
ริ มน้ าและ ตึกระฟ้ ามากมาย ล่องสู่...เวิง้ อ่าวมารี น่า (หากสนใจล่ องเรือราคาท่ านละ 540 บาท ผู้ใหญ่ /เด็กราคาเท่ ากัน
ค่ าเข้ าชมยังไม่ รวมในทัวร์ )
***
จากนั้นนาคณะเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Orchid Hotel ,Grand Chancellor Hotel หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
Singapore Flyer - Gardens By The Bay สวนพฤกษศาสตร์ - นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว - ช้ อปปิ้ งไชน่ าทาวน์ –
มารีน่า เบย์ แซนด์ SKY PARK-– - ซันเท็กซิตี้ Fountain of Wealth
( เช้ า/ - / - )
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (2) หลังอาหารนาคณะขึน้ ชมสิ งคโปร์ ฟลายเออร์
Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ ตั้งอยูท่ ี่อ่าวมาริ น่าเบย์ ชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร
หรื อสูงเทียบเท่ากับอาคาร 42 ชั้น ทาให้ชิงช้าสวรรค์หรื อ Singapore Flyer กลายเป็ น
ชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลก หนึ่งในเหตุผลที่ทางผูส้ ร้าง Singapore Flyer
บอกกับนักท่องเที่ยวว่าทาไมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิ งคโปร์ควรจะต้องหาโอกาสนัง่ ชิงช้าสวรรค์น้ ีให้ได้ซกั ครั้งนึง คือ
นอกเหนื อจากการที่จะได้เห็นวิวของสิ งคโปร์จากมุมสู งได้อย่างสวยงามแล้ว ก็เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิตเพราะ
ว่า Singapore Flyer ประกอบไปด้วยแคปซูนทั้งหมดจานวน 28 แคปซูน และในแต่ละแคปซูนบรรจุนกั ท่องเที่ยวได้
28 คน ซึ่ งเลข 28 เป็ นเลขทางฮวงจุย้ อย่างที่หลายๆ คนทราบกันว่า คนจีนมองว่าเลข 8 คือเลขแห่งความเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ วนเลข
28 เป็ นเลขทางฮวงจุย้ เป็ นการ Double ความเจริ ญรุ่ งเรื อง หรื อ Double Prosperity ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสขึ้น
Singapore Flyer ก็จะทาให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิตเป็ นสองเท่า ตามความเชื่อ เชิญคณะสัมผัสประสบการณ์ในการ
ชมท้องฟ้ าที่สวยงามของสิ งคโปร์จากมุมสู ง (หากสนใจขึน้ Singapore Flyer ราคาท่ านละ 860 บาท ผู้ใหญ่ /เด็ก ราคาเท่ ากัน
ค่ าเข้ าชมยังไม่ รวมในทัวร์ )
***
นาท่านเดินทางสู่ Gardens By The Bay สวนพฤกษศาสตร์ ที่รวมความอลังการของโครงสร้างต้นไม้ ขนาดใหญ่สูงถึง
25 – 50 เมตร เทียบได้กบั ตึกสูง 9 – 16 ชั้น และยังมีการจัดเรี ยงไม้เลื้อยปกคลุมอย่างสวยงาม ยามค่าคืนจะโดดเด่นด้วยแสงไฟที่
เปลี่ยนสี ได้หลายสี นอกจากนี้ยงั มีเรื อนกระจกขนาดใหญ่ติดแอร์ ชมน้ าตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและ
วันที่สอง

***

07.00 น.

พันธุ์ไม้ในเขตป่ าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุ ดแล้วเดินไล่ลง
มาจนถึงชั้นล่างเป็ นป่ าหมอกซึ่ งมีความสวยงามมาก (หากสนใจเข้ า Gardens By The Bay ราคา ท่ านละ
ผู้ใหญ่ 750 บาท / เด็ก 420 บาท ค่ าเข้ าชมยังไม่ รวมในทัวร์ )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) นาท่านนมัสการวัดพระเขีย้ วแก้ ว ออกแบบเป็ นสถาปัตยกรรม
สมัยราชวงศ์ถงั สักการะพระบรมสารี ริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคา
ที่มีผมู ้ ีจิตสรัทธาร่ วมบริ จาคกว่า 420 กก. จากนั้นนาคณะเที่ยวชมย่านชุมชน
ของชาวจีน CHINA TOWN ที่มีประวัติศาสตร์ พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีน
ที่ยาวนานชมตึกรามบ้านช่องที่ยงั คงอนุรักษ์แบบผสมผสานระหว่างความเป็ น
ชนชาติจีนและสิ งคโปร์ เข้าด้วยกัน อิสระซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกย่ านไชน่ าทาวน์
นาท่านเดินทางสู่ มาลีน่าเบแซน The Marina Bay Sand เป็ นจุดที่
เหมาะสมที่สุดในการถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก จากนั้นนาคณะสัมผัสความงามของตึก
ชมวิวบนสวนน้ าสามารถมองเห็นประเทศสิ งคโปร์แบบ 360 องศา (หากสนใจขึน้ ไปบน Sky Park ราคาท่ านละ 600 บาท
ค่ าเข้ าชมยังไม่ รวมในทัวร์ ) *** จากนั้นเข้าสู่ร้าน Duty Free เพื่อให้ท่านซื้ อสิ นค้าคุณภาพดีราคาถูก จากนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ ซันเทค ซิ ต้ ี Suntec City ชมนา้ พุแห่ งความมัง่ คั่ง Fountain of Wealth ซึ่ งได้ถกู จัดให้เป็ นน้ าพุที่ใหญ่
และสูงที่สุดในโลก ซึ่ งบันทึกในกินเนสบุ๊คเมื่อปี ค.ศ. 1998 เดินรอบน้ าพุแห่ งความมัง่ คัง่ ผลงานชิ้น
โบว์แดงที่เป็ นสัญลักษณ์ความมัง่ คัง่ และความเจริ ญรุ่ งเรื อง อิสระช้อปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้า มีเป็ นกลุ่มตึกทั้งหมด 5 ตึก ที่
ออกแบบก่อสร้างอาคารตามหลักฮวงจุย้ ซึ่ งได้รับ สมยานามว่าเป็ นอาคารที่ถกู หลักฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว
ที่นี่จะมีท้ งั ศูนย์การค้า, ศูนย์การแสดงสิ นค้า, ห้องประชุม และอาคารสานักงาน สร้างเป็ นรู ปฝ่ ามือหงายและมี
นิ้วมือทั้ง 5 ตั้งขึ้น (น้ าพุจะมีเวลาเปิ ด-ปิ ด)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พร้อมกันอีกครั้งตามเวลานัดหมาย
ค่า
นาคณะเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Orchid Hotel ,Grand Chancellor Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม
ซิตที้ ัวร์ - Universal Studios - S.E.A. Aquarium - Waterpark ช้ อปปิ้ งออชารต์
(เช้ า / - / -)
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) นาท่าน ถ่ายรู ป ณ บริ เวณ สนามปาดัง ซึ่ งย่านนี้จะเป็ นเหมือน
สนามหลวงสิ งคโปร์ เป็ นศาลาว่าการสิ งคโปร์ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง ชมอาคารแอสแพนแนล หรื อ
โรงละครแห่งชาติของสิ งคโปร์ ลักษณะคล้ายหนามทุเรี ยน จากนั้น ชมปากแม่ นา้ สิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นน้ า
10.00 น. นาคณะเดินทางสู่ Resorts World Sentosa ยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ ท่ าน
จะ ได้ สั มผัสสุ ดยอดของการผจญภัยประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ สุ ดยอดความบันเทิง
ที่มที ี่ เดียวในสิ งคโปร์ ยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ สิ งคโปร์
 BATTLESTAR GALACTICA เสี ยวสุ ดๆ กับรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุด
ในโลก
MADAGASGAR สนุกสนานกับเครื่ องเล่นจากตัวละครจากมาดาร์กสั การ์ ที่
รายล้อมด้วยสัตว์แปลกตามากมาย
 SCI – FI CITY สัมผัสเมืองไซไฟแห่งแรกในสิ งคโปร์ความมีชีวิตชีวากับความมหัศจรรย์ของเหล่าเครื่ องจักรอัน
ทันสมัยล้ าอนาคต ที่คุณต้องทึ่ง

 FAR FAR AWAY เมืองแห่งตานานและนิทาน ตะลึงกับความงดงามของปราสาท SHERK ขวัญใจของคุณหนูๆ
ครั้งแรกของโลก
 จูราสสิ คพาร์ คราปิ ดแอดเวนเจอร์
การผจญภัยกลางสายน้ า เพื่อหนี การตามล่าจากทีเร็ กซ์
 รีเวนจ์ ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็ วสูง
ที่จะพานักท่องเที่ยวหลบลูกไฟ แมลงปี กแข็ง
และกองทัพ มัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด
 เครื่องเล่ นและจุดเยีย่ มชมอืน่ ๆ ประกอบด้ วย
วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 และ เทรเชอร์ฮนั เตอร์
ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้น เร้าใจ
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นนาท่านสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมความบันเทิง เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โน
แห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์ (อิสระกับหลากหลายกิจกรรม รายการข้ างต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หากสนใจ
สามารถติดต่ อขอจองตัว๋ ล่ วงหน้ า ผู้ใหญ่ 1,850 บาท / เด็ก 1,350 (ตัว๋ เด็ก อายุ ไม่ เกิน 10 ปี ) ณ แผนกทัวร์
ซันนี่ทัวร์ ) *** สาหรับท่ านใดที่ไม่ ได้ เข้ า สวนสนุกยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ สามารถเลือกเข้ า
 10.00 น. นาท่านเดินทางสู่ Resorts World Sentosa
 สู่ The Maritime Experiential Museum ชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรื อสมุทรภายในมีการจัดนิทศั การ
เกี่ยวกับการเดินเรื อข้าวของเครื่ องใช้ของบรรพบุรุษชาวเอเชีย รวมถึงการทาการค้าขายและการขนส่ งสิ นค้า
ของคนในแถบทวีปเอเชีย จากนั้นคุณจะได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เกีย่ วกับพายุใต้ ฝุ่น
TYPHOON โดยจาลองเหตุการณ์เสมือนคุณตกอยูใ่ นสถานการณ์เรื อกาลังจะจมลง
ตื่นเต้นกับเอฟเฟกต์มากมาย ทั้ง พายุ ฝน ที่กระหน่าถาโถมเข้ามา
- เข้ าชม S.E.A. Aquarium หรือ South East Asia Aquarium เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ทางทะเลที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยูใ่ นโซนของ Marine Life Park
ภายใน Resort World Sentosa อควาเรี่ ยมแห่งนี้ จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลชนิด
ต่างๆถึงราว 100,000 ตัว มากกว่า 800 สายพันธุ์ ในแท้งก์ที่บรรจุน้ าถึง 45 ล้านลิตร อลัง
กาลกับผนังกระจกกว้าง 36 เมตร สูง 8.3 เมตร ภายในAquarium จะแยกเป็ นโซนให้
ท่านได้สมั ผัส Ocean dome ชมโดมมหาสมุทรแบบพาโนรามา 180° Discovery
touch pool ท่านจะได้สมั ผัสปลาดาว และเม่นทะเล ด้วยมือของท่านเอง Shark seas ทะเลปลาฉลาม ตื่นเต้นกับสายพันธุ์ปลาหา
อยากและใกล้จะสูญพันธุ์ น่าทึ่งกับสายพันธุ์ที่มีอยูบ่ นโลกมากกว่า 420 ล้านปี ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าทางทะเล S.E.A. Aquarium เปิ ดให้เข้าชมได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. (หากสนใจพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ราคาท่ านละผู้ใหญ่ 1,030 บาท/
เด็ก 800 บาท ค่ าเข้ ายังไม่ รวมในทัวร์ ) หรือจะเลือกเข้ า
-Adventure Cove Waterpark ผจญภัยกับ Adventure river
ล่ องห่วงยางผ่านโซนป่ าเขียวชอุ่มอันลึกลับอุโมงค์ใต้น้ าที่มีสัตว์ทะเลรอบๆตัวคุณ
Ray Bay ตื่นตาตื่นใจกับบรรดา ปลากระเบนน้อยใหญ่ ที่คุณสามารถสัมผัสได้ดว้ ยตัวคุณเอง
เสมือนอยูใ่ นโลกของปลา กระเบนRainbow Reef ดาดึ่งสู่โลกใต้ทอ้ งทะเลจาลอง

อันน่าพิศวง ชมแนวปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายไปพร้อมๆกับคุณ (หากสนใจสวนนา้ ราคาท่ านละ ผู้ใหญ่ 980 บาท /

เด็ก 720 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ ) (อิสระกับหลากหลายกิจกรรม รายการข้ างต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หากสนใจสามารถติดต่ อขอจองตัว๋
ล่ วงหน้ า ณ แผนกทัวร์ บริษทั ซันนี่ทัวร์ ) พร้ อมกัน อีกครั้งตามเวลานัดหมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) นาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นนามากมาย
ทีถ่ นน Orchard สนุกสนานไปกับ สิ นค้ามากมาย หลายประเภทที่
มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น หนังสื อ,
อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, ร้านของเล่น
ที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันอีกครั้งตาม เวลานัดหมาย
ค่า
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Orchid Hotel ,Grand Chancellor Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan lm Thong Hood Cho Temple – สนามบินสิ งคโปร์ - หาดใหญ่
( เช้ า / - / - )
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (4) วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan lm Thong Hood Cho Temple นาท่ าน
ไหว้ เจ้ าแม่ กวนกิม วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธย่ าน Bugis วัดนีด้ งั มากในสิ งคโปร์ ที่ใครๆ ต่ างมาไหว้ ขอพรให้ สมปรารถนา
ดังใจ วัดนี้ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1884 หรื อประมาณ 120 กว่าปี มาแล้ว โดยคนจีนที่ อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิ งคโปร์
เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็ นศูนย์กลางสาหรับพบปะพูดคุย ประชุ ม เรื่ องราวต่างๆ จนกระทัง่ เกิ ดสงครามโลก
บริ เวณแห่งนี้ถกู ระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆกัน แต่ปาฏิหาริ ยอ์ ย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่ งนี้ กลับไม่ได้
รับความเสี ยหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทาให้หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ หรื อปาฎิหาริ ย ์ ต่อมาได้มีการขยาย
พื้นที่ของวัดออกไปในช่วงปี 1895 และ 1982 และได้รับเลือกเป็ นสถานที่มรดกสาคัญของประเทศเมื่อปี 2001 นี้
ด้านหน้ามีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ ผูค้ นต่างทาบุญและเอามือลูบขอพรจากองค์พระ องค์เจ้าแม่กวนอิมอยูด่ า้ นใน
****
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี CHANGI AIRPORT
****
เช็คอินเคาร์เตอร์สายการบิน *** ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง
คณะเหิ รฟ้ า จากสิ งคโปร์สู่ปลายทาง ***โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับที่ดี ***
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อยูท่ ี่เหตุผลปัญหาที่ไม่คาดคิดและเวลา )
“ ทุกแห่งใช้เวลาท้องถิ่นเวลาประเทศสิ งคโปร์ เร็ วกว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมง ”
อัตราค่ าบริการเฉพาะค่ าทัวร์

จานวนผู้เดินทาง
10 ท่าน
8 – 9 ท่าน
6 – 7 ท่าน
4 – 5 ท่าน

พักคู่ ท่ านละ
12,900 บาท
14,400 บาท
16,800 บาท
21,200 บาท

- เด็ก อายุตา่ กว่ า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

ฟรี ไม่ คดิ ค่ าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว ท่านละ
20,200 บาท
21,700 บาท
24,100 บาท
28,500 บาท

คนทีส่ ามของห้ อง มีเตียงเสริม
11,600 บาท
12,960 บาท
15,120 บาท
19,080 บาท

(เฉพาะค่ าทัวร์ )
คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่ (เฉพาะค่ าทัวร์ )
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่ (เฉพาะค่ าทัวร์ )

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร รวม 4 มื้อ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ / ภาษีหกั คืนณที่จ่ายและ
ภาษีอื่นๆ

หมายเหตุ

 ล่ องเรือ (Bump Boat )
ผูใ้ หญ่ / เด็ก ราคาเท่ากัน 540 บาท
 Singapore Flyer
ผูใ้ หญ่ / เด็ก ราคาเท่ากัน 860 บาท
GardensBy The Bay
ผูใ้ หญ่ 750 บาท / เด็ก 420 บาท

- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

 ค่ าตัว๋ เครื่องบิน สิ งคโปร์ (ไป-กลับ)
ราคา ขึ้นอยู่ ณ วันที่ผเู้ ดินทางออกตัว๋

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า
6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ //
และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง โรงแรม
แล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ ง)
และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บาง
สิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง (เฉพาะค่า
ทัว ร์ ) ค่ า ตั๋ว ช าระยอดเต็ ม จ านวน / ส่ ว นที่ เ หลื อ ก่ อ น
เดินทาง 15 วัน พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง

- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าที่ตกลง ราคาจะต้ องมี
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

กรุ ณาโอนเงิน :
มารีน่า เบย์ แซนด์ SKY PARK
ธนาคารไทยพาณิชย์
ผูใ้ หญ่ / เด็ก ราคาเท่ากัน 600 บาท
สาขาย่อยโรบินสั น
 ตัว๋ Universal
ชื่ อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
ผูใ้ หญ่ 1,850 บาท /เด็ก 1,350 บาท
เลขที่ 865 – 207473 – 8
 Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
บัญชี ออมทรัพย์
ผูใ้ หญ่ 1,030 บาท / เด็ก 800 บาท
Waterpark สวนนา้
ผูใ้ หญ่ 980 บาท / เด็ก 720 บาท

** ค่าตัว๋ เข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ
นอกเหนือรายการ

- ไม่ รวมค่ าทิปพนักงาน
หมายเหตุ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ ในแต่ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ทีพ่ กั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรมตามทีร่ ะบุใน
รายการห้ องพักเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงโรงแรมทีพ่ กั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่าย
-

-

เพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว

-

บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรมปรับ
สูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง
หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงือ่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่
เหมือนกัน เช่น โรงแรมถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรมและขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน

เงือ่ นไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

