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NT304
ทวัรส์งิคโปร ์PACKAGE VVIP 3 วัน 2 คนื (SQ)
ทัวรส์งิคโปร ์, 3 วัน 2 คนื ,

GRAND CENTRAL HOTEL  , Marina Bay Sand Hotel

เทยีวสงิคโปร ์กรุป๊เล็ก กําหนดวนัเดนิทางไดไ้มต่อ้งรอกรุป๊ใหญ ่
สามารถเดนิทางไดท้กุวนั

City Tour ชม อาคารรฐัสภาเก่า ถา่ยรปูกบั เมอรไ์ลออ้น ชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั 
Garden By The Bay ชม 2 โดมหลัก Flowers Dome และ Cloud Forest 

ชมโชว ์Wonder Full Light  ท ีMarina Bay Sand
อรอ่ยกบัอาหารทะเลท ีJumbo Seafood

ลมิรสขา้วมนัไกไ่หหลํารา้น Boon Tong Kee

ทพีกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ยา่น Orchard
หรอื

MARINA BAY SAND HOTEL 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัแรก
กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น้าํพแุหง่ความมงัคงั - GARDEN BY THE BAY (รวมคา่เขา้ 2 โดม) – Marina Bay Sand + ชมโชว์
Wonderful Light

06.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู5 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาร

09.45 น.
เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ 973 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)

13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงสงิคโปรท์มีกีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆทา่นตอ้งทงึ 

จากนันนําทา่นชม เมอืงสงิคโปร ์และรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถนิ ซงึลอ้มรอบดว้ย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซงึเป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าํสงิคโปร ์ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House”
ซงึในอดตีเป็นทตัีงของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue”
รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871
เพอืสรา้งความสมัพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครังแรก นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น
สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทัีศนียภาพทสีายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น
“โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน นําทา่นแวะชม น้าํพแุหง่ความมงัคงั Fountain of wealth
แหง่เมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนัเทคซติ ีซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชนิใหม่ หมู่ตกึซนัเทค
สรา้งขนึโดยนักธรุกจิชาวฮ่องกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชอืวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าํพุ
และไดส้มัผัสน ้าํจะพบโชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี

จากนันนําทา่นสูแ่หลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ลา่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY
อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีดุบนเกาะสงิคโปร ์ชนืชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนืองแหง่ชาตขิอง
Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree คูท่มีคีวามสงูเขา้ดว้ยกัน
มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขนึ 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรับ Super Tree 8 SGD+)

รวมคา่เขา้ชม 2 โดมแลว้ 
FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นทจัีดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชนืแถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป
รวมถงึมสีวนจวิน่ารัก  ๆใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปนังอ่านหนังสอื นังเลน่ชลิ  ๆเพราะในเรือนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย
และมกีลนิหอม  ๆของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทังโดม 

Cloud Forest จะมนี ้าํตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชนืมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ
โดยเราจะเดนิขนึลฟิตไ์ปชนับนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชนัลา่งทเีป็นป่าหมอกสวยงามมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ BOON TONG KEE ขา้วมันไกช่อืดัง ระดับ 5 ดาว

20.00 น.
ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้าํ ทใีหญ่ทสีดุใน South East Asia กับการแสดงทมีชีอืวา่ Wonder Full Light การแสดงนี จัดขนึทลีาน
Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทนัีงหันหนา้ออกทางอ่าว Marina

แจง้เปลยีนการชมโชว์
เนืองจากการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้าํ Wonder Full Light ท ีมารีน่า เบย ์แซนด ์ปิดปรับปรุง ตังแต ่20 ก.พ. – สนิเดอืนเมษายน 2560
จงึขอเปลยีนเป็น ชมโชว ์ท ีGARDEN BY THE BAY แทน OCBC Garden Rhapsody (แสง ส ีเสยีง ท ีSupertree Groove) เสยีงเพลงเรมิดังขนึ
พรอ้มแสง สทีตีน้ไม ้เปลยีนสสีลับไปมา

20.20 น. – 21.00 น. อสิระทา่นท ี“มารีน่า เบย ์แซนด”์ รีสอรท์หรูใหญ่ทสีดุในสงิคโปร ์
มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ตังอยู่ชนัท ี57



ของโรงแรม 
(ขนึลฟิตฟ์รีสําหรับทา่นทพัีก Marina Bay Sand )

**สําหรับทา่นทพัีก Grand Central ขําระคา่บัตรเพมิ 23 SGD 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พารค์ นีถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกวา่
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้
มรีา้นอาหารทหีรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทตัีงอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัวโรงแรม
จัดวา่เป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่
600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรียญ
ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้ยีหอ้ดัง  ๆไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton,
Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

จากนันเขา้สูท่พัีกตามราคาททีา่นเลอืก 

ทพีกั
Grand Central 4* ย่านออรช์ารด์ หรือ Marina Bay Sand Hotel 6*

วนัทสีอง
UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้)

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสูโ่ลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO
(รวมคา่บัตรยูนเิวอรแ์ซลแลว้)

***ไม่เขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นัน หลังจากวันออกเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี***

***(อสิระอาหารกลางวนัเพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)***

ใหท้า่นไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทเีดยีวทีๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่
ทโีลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ทแีรกและทเีดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครืองเลน่ 24
ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครืองเลน่ทอีอกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่
ทสีดุของรถไฟเหาะรางคูทั่งหวาดเสยีวและสงูทสีดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีียช์อืดังแบทเทลิสตาร์
กาแล็กตกิาซงึผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย
โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครืองเลน่เขย่าขวัญทมีคีวามเร็วสงู และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมจีะคบืคลานในทา่มกลางความมดื
มาทําใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่รูตั้ว
โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รือดนิแดนจลุสคิปารค์ทพีายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครลว่งล ้าํเขา้เขตหวงหา้ม
ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นันยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสยีงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!!
โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรก์ารต์นูเรืองมาดากัสการ ์อาทเิชน่
อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทคีอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี
โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทใีหญ่และเจรญิทสีดุในอเมรกิา
และตนืตาไปกับบรรยากาศแหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชนั!สรา้งโดย สตเีวน่
สปีลเบริก์
โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติทีจีะมายืนปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี
โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทังชมภาพยนตร ์4มติ ิเรืองเชร็ค ซงึคณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น
นอกจากทนีีเทา่นัน นอกจากนียังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทกีจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดมื-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร์
คลับทรีอเสริฟ์อาหารและเครืองดมืจากทัวทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์
ถนนสายทโีดดเดน่ทสีดุของรีสอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยียมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!
(สามารถซอื Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้นราคา 33 SGD หรอื 850 บาท / ทา่น )

18.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย 



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร Jumbo Seafood รา้นซฟีู้ดชอืดังของสงิคโปร์

ทพีกั
Grand Central 4* ย่านออรช์ารด์ หรือ Marina Bay Sand Hotel 6* 

วนัทสีาม
Free Day - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**สําหรบัทา่นทพีกัโรงแรม 4 ดาวยา่น Orchard
สามารถชอ้ปปิงไดอ้ย่างจใุจทถีนนออรช์ารด์หรือลงเลน่สระวา่ยน ้าํภายในโรงแรม

**สําหรบัทา่นทพีกั Marina Bay Sand Hotel
สามรถเลน่สวนน ้าํและชมววิสงิคโปรไ์ดท้ ีชนั 57 หรือ เลน่คาสโินและช็อปปิงของแบรนดเ์นมภายในโรงแรม

*อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

จากนันเจอกันทจีดุนัดพบ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิชางก ี
**********************************************************************

17.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ982 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)

19.00 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

********************************************************************** 

18.45 น.
ออกเดนิทางสู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ978 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)

20.10 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี17 กรกฎาคม 2560 เวลา 20:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งิคโปร์

อัตราคา่บรกิาร พักโรงแรม 4 ดาว ยา่นออรช์ารด์ โรงแรม Grand Central หรอื เทยีบเทา่
เดนิทางตงัแต ่เดอืน พ.ค.60 - ต.ค. 60

Weekday / Weekend

เดนิทาง 4 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 28,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 5,500 บาท

เดนิทาง 6 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 26,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 5,500 บาท

เดนิทาง 8 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 25,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 5,500 บาท

เดนิทาง 10 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 24,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 5,500 บาท

อัตราคา่บรกิาร พักโรงแรม Marina Bay Sand 6 ดาว
เดนิทางตงัแต ่เดอืน พ.ค.60 - ต.ค. 60

Weekday

เดนิทาง 4 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 37,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

เดนิทาง 6 ทา่น / 8 ทา่น
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 34,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท



พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

เดนิทาง 10 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 33,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

******************************************************* Weekend

เดนิทาง 4 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 38,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

เดนิทาง 6 ทา่น / 8 ทา่น
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 35,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

เดนิทาง 10 ทา่น 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 34,999 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีง ลดท่านละ 1,000 บาท
เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ไมม่เีตยีง ลดท่านละ 2,000 บาท
ทารกอายตุ่าํกวา่ 2 ปี ราคา 5,500 บาท
พกัเดยีว เพมิท่านละ ท่านละ 15,900 บาท

หมายเหตุ

• โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษีน ้าํมนัของสายบนิ

• กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง***

• ขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงราคาหากเดนิทางตรงช่วงเทศกาล หรอืใกลว้ันเดนิทางมากกวา่ 10 วัน

• เนอืงจากเป็นกรุป๊เลก็จะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แตจ่ะมไีกดท์อ้งถนิพดูไทยดแูลคณะตลอดการเดนิทางแทน

***ทางบรษัิทมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) จําหนา่ย 1,500 บาทตอ่ท่าน*** 
ราคาตวั Express หากตกลงซอืบัตรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ เนอืงจากการซอืบัตรเป็นการลอ๊คราคาตวักอ่นเดนิทาง
บางครงัหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจีํานวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท บางครงัหากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก
ราคาอาจสงูถงึ 100 SGD++ หรอื 2,500 บาท 

เงอืนไขการจองทัวร์

• มดัจําท่านละ 12,000 บาท (สําหรบั 4* ยา่น Orchard)

• มดัจําท่านละ 18,000 บาท (สําหรบั Marina bay sand)

• สง่หนา้พาสปอรต์สาํหรบัจองตวัและหอ้งพกัทันทหีลงัทําการจอง

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

*คณะกรุป้เลก็ตอ้งจองตวัเดยีว ดงันันไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้หากยกเลกิขอยดึเงนิทชีําระมาแลว้ทังหมดครบั*



อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SQ

• คา่รถตูห้รอืรถมนิบิัสปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกั 2 คนื // พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท
(ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารณท์เีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 5 SGD/คน/วัน

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีวีันกาํหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง

• ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

เงอืนไขการยกเลกิ

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณยีกเลกิ
หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังส ิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี



• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน
การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย
เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ
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