SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL) (ฟรี ! บริ การของว่างบนเครื่ อง ไป-กลับ) >_< HIGHLIGHT ของรายการ










บินไฟต์ เช้ าตรู่ กลับไฟท์ ค่าํ ใช้ เวลาเที่ยวอย่ างคุ้มค่ า
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่ าและ รวม อาหารเช้ าแบบ ABF
เข้ าชม GARDEN BY THE BAY
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
ชมโชว์ นํา้ พุริมอ่ าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถ่ ายรูปคู่เมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม ช้ อปปิ ้ งออร์ ชาร์ ด
พิเศษ ! ลิม้ รส ข้ าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
รวม นํา้ ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก
04.45 น.

กรุ งเทพฯ –สิงคโปร์ – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – นํา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า
เบย์ แซนด์
(-/L/D)
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.40 น.

เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
(บริการอาหารแบบ Snack และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง
สิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึง่ (เวลาท้ องถิน่

เร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับกรุ๊ ปเดินทางวันที่ 14-16 ต.ค. 59 สายการบิน แอร์ เอเชีย Air Asia (FD)
04.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Air Asia
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.00 น.

เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD359

10.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง
สิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาดสะอ้ านจนหลายๆ ท่านต้ องทึง่ (เวลาท้ องถิน่

เที่ยง

เร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้ าวมันไก่ ช่ ือดัง ระดับ 5 ดาว

บ่าย

นําท่ านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี ้เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงอย่าง
มาก ทังชาวสิ
้
งคโปร์ และนักท่องเที่ยวนับถือว่า
ศักดิ์สิทธิ์ มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้ า
แม่ ก วนอิ ม นัน้ มาจากคนที่ ม าไหว้ ข อพรแล้ ว
ประสบความสํา เร็ จ นั่น เอง วัด นี ส้ ร้ างขึน้ ก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่
อพยพมาตัง้ รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่ อ
สัก การะเจ้ า แม่ก วนอิ ม และใช้ เ ป็ นศูน ย์ ก ลาง
สําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่ องราวต่าง ๆ จนกระทัง่ เกิดสงครามโลก บริ เวณแห่งนี ้ถูกระเบิดโจมตีพงั พินาศ
ไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริ ย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิมแห่งนี ้กลับไม่ได้ รั บความเสียหายใดๆ
จากระเบิดครัง้ นันเลย
้ ทําให้ หลายคนเชื่อว่าเป็ นเรื่ องความศักดิส์ ทิ ธิ์ หรื อปาฏิหาริ ย์

 นําท่ านแวะชม นํา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางหมูต่ กึ ซันเทคซิตี ้ ซันเทค
มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็ จชิ ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้ างขึ ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สดุ ของเมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่อว่าถ้ าได้ เดินรอบลานนํ ้าพุ และได้ สมั ผัสนํ ้าจะพบโชคดีและ รํ่ ารวย
ตลอดปี
 จากนัน้ แหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ ทา่ นได้ ชมการจัดสวนที่
ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina
Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ้ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี
ความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สําหรับให้ ผ้ ทู ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สําหรั บ Super Tree 8 SGD
(208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร SONG
FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอ
ร่ อย อาหารท้ องถิ่น ร้ านนีเ้ ริ่ มต้ นตํานานความ
อร่ อยในปี 1966 ก่ อตัง้ โดย Mr. Yeo Eng Song
จนถึงทุกวันนี ้ ก็ 40 กว่ าปี

คํ่า

 จากนั ้น อิ ส ระท่ า นที่ “มารี น่ า เบย์ แซนด์ ” รี ส อร์ ทหรู
ใหญ่ ท่ ีสุดในสิงคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้ วย
ห้ องพักและห้ องสูทกว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ
The Sands Sky Park ตัง้ อยู่ชนั ้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)

20.00 น

เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้ ายเรื อตังอยู
้ ่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์ คนี ้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในโลก มีพื ้นที่กว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็ นสวนลอยฟ้ าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้ รับ
การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650 ต้ น มีร้านอาหารที่หรู หรา รวมถึง The
Sky on 57 และยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตงอยู
ั ้ ่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หราฝั่ งตรงข้ ามกับตัว
โรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไปด้ วยเกมการพนันทุกรู ปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรู ปแบบ โดยมีโต๊ ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ มีต้ พู นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รู เล็ตต์
แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่ า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้ าปลีกและภัตตาคารมากมาย
สําหรับนักชอปปิ ง้ ทังหลายสามารถเลื
้
อกซื ้อสินค้ ายี่ห้อดัง ๆ ได้ มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci,
Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียงและนํา้ ที่ใหญ่ ท่ ีสุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ ือว่ า Wonder
Full Light การแสดงนี ้ จัดขึน้ ที่ลาน Promenade หน้ า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่น่ ังหันหน้ าออก
ทางอ่ าว Marina
จากนันเข้
้ าสูท่ ี่พกั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรื อเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนํา้ ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้ าแบบ ABF)

วันที่สองเลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่ มีรถและไกด์ บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สําหรับ Option A  ราคาเริ่ มต้ น 9,999 ++(B/-/-)
“FREE & EASY”
***ไม่ มีรถและไกด์ บริการ***
**อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้ อมูลการเดินทางจากหัวหน้ าทัวร์ **
**********************************************************
สําหรับ Option B  ราคาเริ่ มต้ น 11,999 ++ (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์ บริการตลอดวัน***
รถโค้ ชนําท่ านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุ กของ เกาะเซ็นโตซ่ า อาณาจักร
ความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่ าบัตรยูนิเวอร์ แซลแล้ ว//ไม่ เข้ ายูนิเวอร์ แซล คืน
เงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก)
***(อิสระอาหารกลางวัน+คํ่า เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวสวนสนุก)***

ให้ ทา่ นได้ พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่ร้ ูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้ พบและ
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้ องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียว
ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อ
ดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่ ที่สดุ
ของรถไฟเหาะรางคู่ทงหวาดเสี
ั้
ยวและสูง
ที่สดุ ในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึง่ ผู้เล่นสามารถ
เลือกได้ วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุษย์ หรื อฝ่ ายวายร้ ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละ
ฝ่ าย
โซนอียปิ ต์ โบราณพบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้ คณ
ุ ขนลุกซู!่ โดยไม่ร้ ูตวั
โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิคปาร์ คที่พาย้ อนอดีตกลับไปสูย่ คุ ดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ ้าเข้ าเขต
หวงห้ าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านันยั
้ งไม่พอ คุณยังได้ พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของ
เหล่าสตันท์ได้ ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์ การ์ ตนู
เรื่ องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ ตี ้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้ อนรับคุณเข้ าสูป่ ่ าทึบแห่งนีโ้ ซนนิวยอร์ ก
สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ กเมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สดุ ในอเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้ าง
ภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่ า! แอคชั่น!สร้ างโดย สตีเว่น สปี
ลเบิร์ก

โซนฮอลลีว้ ดู พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้ อนรับจากเหล่าเซเลบริ ตี ้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้ อง
ถนนแห่งนี ้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้ อมทังชมภาพยนตร์
้
4มิติ เรื่ อง
เชร็ ค ซึง่ คุณไม่เคยได้ สมั ผัสมาก่อน นอกจากที่นี ้เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษ์ มาทีก่ ิจกรรมเบาๆ
เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้ อปกับร้ านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่ องดืม่ จากทัว่ ทุกมุมโลกรวมถึงร้ านช้ อป
ปิ ง้ ร้ านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุ ของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็น
โตซ่า ให้ คณ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํา้ เปิ ดใหม่ ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก
กับ Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท
/ ท่ าน )
จัดอันดับให้ เป็ นอควาเรี ยมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้ เป็ นอุโมงค์ใต้ นํ ้า สามารถบรรจุ
นํ ้าเค็มได้ กว่า 45 ล้ านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นํ ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้ วยซาก
ปรักหักพังของเรื อ ภายในได้ จําลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่ โลก
18.00 น.

ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นําท่ านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตังอยู
้ ่บริ เวณปากแม่ นํา้ สิงคโปร์ มี
ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็ นท่าเทียบเรื อเก่าแก่ ทุกวันนี ้ “คลาร์ กคีย์”
ก็ ยังเต็มไปด้ ว ยสีสนั ของความหลากหลายทัง้ ผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดัง
สินค้ าถูกปรับเป็ นร้ านอาหารหรู หรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ทังกลางวั
้
นและกลางคืน
(ไม่ รวมค่ าล่ องเรือ 25 SGD)
จากนันเข้
้ าสูท่ ี่พกั Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรื อเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการนํา้ ดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้ าแบบ ABF)

วันที่สาม
07.00 น.

ซิตที ้ วั ร์ เมอไลอ้ อน - Duty Free Shop – วัดพระเขีย้ วแก้ ว ย่ านไชน่ าทาวน์ –
ช็อปปิ ้ งถนนออร์ ชาร์ ด – สนามบิน – กรุ งเทพฯ (B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

 จากนันนํ
้ าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์ จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้ อมรอบด้ วย ทําเนียบรั ฐบาล
ศาลฎีกาและศาลาว่ าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภา
ของสิงคโปร์ ปั จจุบันเป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้ นรํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั น้
ช้ างสําริ ดเป็ นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ า ร.5 ของไทย ซึ่งได้ มอบให้ ในปี 1871 เพื่อสร้ างความสัมพันธไมตรี กับ
ประเทศสิงคโปร์ เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ ในครัง้ แรก นําท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั ้นครึ่งสิงโตครึ่ งปลานีห้ ันหน้ าออกทางอ่ าวมาริ น่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมี
ฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมคล้ ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค
ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่ นํา้ สิงคโปร์

 นําท่ านช็อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ี ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ าชันนํ
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมาย อาทิ
นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 นําท่ านเดินทางสู่ย่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย้ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่
ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี ้สร้ าง สถาปั ตยกรรม สมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทังหมดราว
้
62 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้ านบาท) ชัน้
ล่างเป็ นห้ องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชัน้ 4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยว
แก้ ว (ห้ ามถ่ายภาพ) ให้ ทา่ นได้ สกั การะองค์เจ้ าแม่กวนอิม และใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
พร้ อมเดินเล่นช้ อปปิ ง้ ซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

บ่ าย

***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว)***
รถโค้ ชนําท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด

17.30 น.ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
(บริการอาหารแบบ Snack และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.50 น.เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับกรุ๊ ปเดินทางวันที่ 14-16 ต.ค. 59 สายการบิน แอร์ เอเชีย Air Asia (FD)
17.30 น.เจอกันที่จุดนัดพบ ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.35 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD350
22.05 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“มากกว่ าความชํานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยน
ราคา หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนํา้ มันของสายบิน
กรุ๊ ปออกเดินทางได้ เมื่อมีจาํ นวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่ านขึน้ ไป (มีหัวหน้ าทัวร์ )
กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
Flight

วันเดินทาง

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

1-3 ต.ค. 59
7-9 ต.ค. 59
8-10 ต.ค. 59

กันยายน 2559
10,999.10,999.9,999.10,999.10,999.10,999.10,999.ตุลาคม 2559
9,999.10,999.10,999.-

9-11 ต.ค. 59

10,999.-

12,999.-

FD359 - 0700-1030
FD350 - 2035-2205

14-16 ต.ค. 59

11,999.-

13,999.-

SL100 - 0740-1120
/////
SL105 - 2030-2150

14-16 ต.ค. 59
15-17 ต.ค. 59
16-18 ต.ค. 59
21-23 ต.ค. 59
วันปิ ยมหาราช
22-24 ต.ค. 59
วันปิ ยมหาราช

10,999.10,999.10,999.-

12,999.12,999.12,999.-

13,999.-

15,999.-

13,999.-

15,999.-

28-30 ต.ค. 59

11,999.-

13,999.-

SL100 - 0740-1120
/////
SL105 - 2030-2150

SL100 - 0740-1120
/////
SL105 - 2030-2150

FD359 0700-1030
FD350 2035-2205
SL100

2-4 ก.ย. 59
9-11 ก.ย. 59
10-12 ก.ย. 59
16-18 ก.ย. 59
23-25 ก.ย. 59
24-26 ก.ย. 59
30 ก.ย. – 2 ต.ค.

4-6 พ.ย.59

12,999.12,999.11,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

พักเดี่ยว

4,500.-

11,999.12,999.12,999.-

พฤศจิกายน 2559
10,999.12,999.-

4,500.-

4,500.-

0740-1120
/////
SL105
2030-2150

SL100
0740-1120
/////
SL105
2030-2150

5-7 พ.ย.59
11-13 พ.ย.59
12-14 พ.ย.59
18-20 พ.ย.59
19-21 พ.ย.59
25-27 พ.ย.59
26-28 พ.ย.59
2-4 ธ.ค. 59
วันพ่อ
3-5 ธ.ค. 59
วันพ่อ
10-12 ธ.ค.59
วันรัฐธรรมนูญ
16-18 ธ.ค.59
17-19 ธ.ค. 59
23-25 ธ.ค.59
วันคริสมาสต์
24-26 ธ.ค.59
วันคริสมาสต์
29-31 ธ.ค.59
30ธ.ค.-01ม.ค.60
วันปี ใหม่ บัส1
30ธ.ค.-1ม.ค.60
วันปี ใหม่ บัส2
31 ธ.ค.-2 ม.ค.60
วันปี ใหม่ บัส1
31 ธ.ค.-2 ม.ค.60
วันปี ใหม่ บัส2

9,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.10,999.ธันวาคม 2559

11,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

13,555.-

15,555.-

13,555.-

15,555.-

13,555.-

15,555.-

10,999.11,999.-

12,999.13,999.-

13,555.-

15,555.-

13,555.-

15,555.-

13,555.-

15,555.-

15,555.-

17,555.-

15,555.-

17,555.-

15,999.-

17,999.-

15,999.-

17,999.-

4,500.-

เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) มีเตียง ราคาเท่ าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) ไม่ มเี ตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่าํ กว่ า 2 ปี
ราคา 3,000 บาท

*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 9,999.- /11,999.-ไม่ สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *
**หากกรุ๊ ปเดินทาง 1-8 ท่ าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็ นแบบแพ็คเกจทัวร์ แทน**
DAY 1 --> รถรับส่ ง สนามบิน - โรงแรม (-)
DAY 2 --> ABF - SIC Half Day city Tour (รวม / ไม่รวม บัตรยูนิเวอร์ แซล ตามที่ลกู ค้ าซื ้อมา) (B)
(0830hrs pick up at Hotel lobby, Hotels outside City pick up time will be at 0815hrs)
จากนันชมเมื
้
องสิงคโปร์ ซึง่ ล้ อมรอบด้ วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิว
ริ มแม่นํ ้าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั น้ ครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี ้หันหน้ า
ออกทางอ่าวมาริ นา่ มีทศั นียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้ านหลังเป็ นโรงละครเอสเพลนนาท ซึง่ โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมการสร้ าง
คล้ ายหนามทุเรี ยน จากนันนํ
้ าท่านชม THIEN HOCK KENG TEMPLE ศูนย์หตั ถกรรม, สวนกล้ วยไม้ แห่งชาติ, ย่านลิตเติ ้ลอินเดีย
จากนันนํ
้ าท่านสูเ่ กาะเซนโตซ่า UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
DAY 3 --> รถรับส่ ง โรงแรม - สนามบิน (B)
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหวั หน้ าทัวร์ ดแู ลคณะตลอดการเดินทาง**
***ทางบริษัทมีต๋ วั Express Universal Studio(ไม่ ต้องเข้ าคิวเครื่องเล่ น)
จําหน่ าย 1,500 บาทต่ อท่ าน***
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซื ้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชําระเงินแล้ ว
เนื่องจากการซื ้อบัตรเป็ นการล๊ อคราคาตัว๋ ก่อนเดินทาง บางครัง้ หากผู้ใช้ บริ การ Express มีจํานวนน้ อยราคาอาจเริ่ มต้ น 40 SGD
หรื อ 1,000 บาท บางครัง้ หากมีผ้ ตู ้ องการใช้ บตั ร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรื อ 2,500 บาท
เงื่อนไขการตัดกรุ๊ ปสิงคโปร์ LION AIR (SL)
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 4,000 บาท
พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***ขอความกรุ ณาส่ งสําเนาพาสปอร์ ตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนื่องจากเป็ นราคาตั๋ว
โปรโมชั่น สายการบินจะเข้ มงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกว่ าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษี นํ ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ






ค่าที่พกั 2 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ + ค่ าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึง
พอใจ)
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นํ ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่ มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
1. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทางใด ๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริ ษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มวี นั กําหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
 ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และ
เหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืน
ได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่าน
ตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ

