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โปรแกรม :
สายการบิน :
เมนูพิเศษ :

สิ งคโปร์ ครบสู ตร 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

โรงแรม :
จุดเด่ นของทัวร์ :

สวนสนุก :

ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee , กระดูกหมูต๋ ุนบักกุ๊ดเต้
และเมนูพิเศษปูผดั ผงกะหรี่
พักโรงแรมดี 5 ดาว *พิเศษ พัก 5 ดาว 1 คืน ใน Universal Studios*
ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อนขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม นมัสการวัดพระเขีย้ วแก้วชมนํ้าพุแห่งความมัง่ คัง่
ช้อปปิ้ งเต็มอิ่ มที่ออร์ ชาร์ ดเพลิ นเพลิ นกับการเยี่ยมชมคาสิ โนของสิ งคโปร์ ท้ งั สองแห่ งรี สอร์ ทเวิลด์ และ
มาริน่าเบย์ แซนด์ เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show !
ตลุยโลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ

วันแรก

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์ –วัดเจ้ าแม่ กวนอิม–นา้ พุแห่ งความมัง่ คัง่ - ล่องเรือชมแม่ นา้ สิ งคโปร์

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหิรฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนําท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมือง
สิ งคโปร์ นาํ ท่านเที่ยวชมวัดเจ้ าแม่ กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้ าแม่ กวนอิมพันมือและใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขก

09.45 น.
13.00 น.
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ซึ่ งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงามมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเยีย่ มชมด้านใน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ น้าพุแห่ งความมัน่ คัง่ ( Fountain of Wealth ) ถูกสร้างอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของตึกทั้ง
5 ของ Suntec city มีลกั ษณะเป็ นเหมือนวงแหวนอยูว่ งหนึ่งซึ่ งได้ถูกจัดให้เป็ นนํ้าพุที่ใหญ่และสู งที่สุดในโลก
โดยสามารถพ่นนํ้าได้สูงถึ ง30เมตรเลยทีเดียวและในยังมีความเชื่ อว่าเป็ นนํ้าพุแห่ งความศักดิ์สิทธิ์ เพราะในทาง
ความเชื่อของชาวจีนเชื่อกันว่านา้ หมายถึง เงิน ทําให้น้ าํ พุแห่งนี้ที่สร้างขึ้นตามหลักความเชื่อทางหลักฮวงจุ้ยของ
จีนตึกทั้ง5ที่ลอ้ มรอบเหมือนนิ้วมือข้างซ้ายเรี ยงกันตามลําดับและตําแหน่งนํ้าพุอยูต่ รงกลางมือท่านใดที่ได้มาจับ
นํ้าทําให้มีเงินใช้คล่องไม่ขาดสายจึงทําให้นกั ท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวสิ งคโปร์ เองมาเยี่ยมเยือนที่น้ ี อย่างไม่
ขาดสาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ ท่านได้ ชิมอาหารขึน้ ชื่ออีกอย่างของสิ งคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !!
ชิมนํ้าซุ ปรสหวานกระดูกหมู เนื้อนุ่ม ที่ต๋ ุนจนละลายในปาก เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมกรุ่ นจากนั้นนําท่านล่องเรื อ
ชมแม่น้ าํ สิ งค์โปร์ ยามคํ่า ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุ ดคลาสสิ คพร้อมชมบ้านเรื อนและย่าน
พักที่ Grand Copt Horne Waterfront Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันทีส่ อง

Garden by the Bay-เมอร์ ไลอ้อน- Duty Free -ช็อปปิ้ ง ออร์ ชาร์ ด- Marina Bay Sand

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้
ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้ นไม้ นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแห่งชาติของMarina Bayบริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอย
ฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสู งเข้าด้วยกันมีไว้สาํ หรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น
50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ
(รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ สาหรับ Super Tree เรียบร้ อยแล้ว)
และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการดังนี้ Flower
Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรู ปแบบต่างๆ ให้เดินชม
( ไม่ รวมค่ าเข้ าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้ องการเข้ าชมเพิม่ ท่านละ 25 SGD)
หลังนําท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าํ สิ งคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริ น่ามีทศั นียภาพที่สาย
งามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น โรงละครเอสเพลนนาท ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรี ยน
และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
และจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพื่อเลือกซื้ อนํ้าหอม และ ของที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยที่หา้ งสรรพสิ นค้าชั้นนําที่ ถนนออร์ ชาร์ ด อาทิเช่น
ห้างTAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมายได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมจุดนัดหมายนํา

กลางวัน
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วันทีส่ าม
เช้ า

ท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (BOONGTONG KEE)
จากนั้นนําท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุ ดที่รัฐบาลสิ งคโปร์ ได้พฒั นาร่ วมกับ ลาสเวกัส
แซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริ น่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยนําโรงแรมที่มีหอ้ งพักสุ ดหรู กว่า 2,560
ห้องคาสิ โนที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกสามารถจุคนได้ราว15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตูส้ ล็อต
กว่า 1,500 ตู้ ห้างสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลกโรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ดว้ ยกันภายใต้อาคาร
ที่มีลกั ษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรื อขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่งหรื อท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าว
มาริน่าท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK)
(SKY PARK …ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่านละ 25 SGD)
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านนํ้าประกอบเสี ยงเพลงอันสวยงาม Wonderful show
พักที่ Grand Copthorne Waterfront Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

Universal Studios – Crane Dance – Lake of Dreams
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม Grand Copt Horne Waterfront Hotel
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่ าจากนั้นนําท่านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั เครื่ องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิดเป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่
โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็ น 7โซน ได้แก่ เมืองไซไฟที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ท้ งั หวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก ด้วย
ระดับความสู ง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยด์ งั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ าย
มนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ ายโซนอียปิ ต์โบราณ พบ
กับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู งและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด
มาทําให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจูราสสิ คพาร์ ค ที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยคุ
ดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้าเข้า เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับ
การ แสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิวด้วยการ
ล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เม
ลแมน และ กลอเลียทีคอยต้อนรับคุณเข้าสู่ ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่
และเจริ ญที่สุดในอเมริ กาและตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ คในการ
แสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ !คาเมร่ า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีวดู ้ พบกับ โรงละครสไตล์
บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้ง
แรกของโลก !! กับ ปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่ อง เชร็ค ซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมา
ก่อนนอกจากที่น้ ีเท่านั้นนอกจากนี้ยงั มีมุมลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับ
ร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนม และ
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21.00 น.

21.30 น.

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

คอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยีย่ มชมโรงแรม
หรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูบ่ ริ เวณภายนอกยูนิเวอร์ แซล พบกับเครื่ อง
เล่นใหม่ล่าสุ ด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็ นเครื่ อง
เล่นชนิดเสมือนจริ งที่จาํ ลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่องทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งกับ
กองกําลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ทาํ หน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชีวติ ออลสปาร์ กจากเหล่าศัตรู ดีเซ็ปติ
คอนส์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)
บริการอาหารค่า ณ Malaysian Food Street (เงินสด ท่านละ 15 SGD)
ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย
พักที่ HOTEL MICHAEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว สุ ดหรู ใน RESORT WORLD SENTOSA
อิสระเวลาให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกชมการแสดง
จากนั้นนําท่านเข้าชม การแสดง Crane Dance (การแสดงนกกระเรียนเต้ นรา) ซึ่งเป็ นการแสดงที่ใช้เทคนิค
พิเศษทําให้นกกระเรี ยนแต่ละตัวซึ่ งทํามาจากเหล็ก ติดด้วยวงจรอิเลคทรอนิคส์และหน้าจอขนาดยักษ์ ควบคุม
การสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ สารมารถขยับเคลื่อนไหว เต้นรํา ผลัดกันเกี้ยวพาราสี จีบกันไป จีบกันมาได้อย่าง
สวยงาม ความสู งของนกกระเรี ยนอยูท่ ี่ 30 เมตร นํ้าหนักกว่า 30 ตัน บนหน้าจอที่ตวั นก จะมีการเปลี่ยนรู ปไป
ต่างๆ นาๆ ตามจังหวะเพลง ปิ ดท้ายโชว์ดว้ ยการแสดงพลุแบบยิง่ ใหญ่อลังการ
จากนั้นสนุกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการชมการแสดง Lake of Dreams หรือ การแสดงทะเลสาบแห่ งความฝัน เป็ น
การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี เสี ยง นํ้าพุเต้นระบําตามจังหวะเพลง การโชว์ลีลานํ้าพุ ในเทคนิคต่างๆ มี
แสดงเอฟเฟ็ คต์ดว้ ยไฟเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น

Sea Aquarium-วัดพระเขีย้ วแก้ว – China Town - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางชมโลกใต้น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกSEA AQUARIUMพิพิธภัณฑ์สัตว์โลกใต้น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก อิสระเวลาให้ท่านได้เลือกชมห้องจัดต่างๆพร้อมทั้งไฮไลท์ตปู ้ ลายักษ์ที่สูงกว่าตึก3 ชั้น ให้ท่านได้ตื่นเต้น
และเก็บประสบการณ์ดีๆแบบแทบลืมหายใจ เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม HOTEL MICHAEL
ได้เวลาอันสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายนําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Roland **พิเศษ เมนูปูผดั ผงกะหรี่**
ได้เวลาอันสมควรคณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมายนําท่านเดิ นทางสู่ ย่านไชน่ าทาวน์เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ ว
ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบุโรพุทโธจากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ที่ ย่านไชน่ า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอาย วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนจีนในประเทศสิ งคโปร์ ให้ท่านได้เห็น
โรงนํ้าชา แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนจีน และตลาดสด ที่ท่านจะสามารถเลือกซื้ อ ผลไม้ถูกใจ และยังสามารถ
หาของฝาก ของที่ระลึกได้ที่น้ ีอีกด้วยได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (SQ) 12-15 เม.ย. 29,900.-
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เหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน สิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
( บริการเสริฟ์อาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง )
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

12 – 15 ARP 2015

29,900

28,900

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

26,900

9,900

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป กลับ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 โรงแรมที่พกั 2 คืน
 ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาํ ไว้
 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ( ขั้นตํ่า โดยประมาณ 20 เหรี ยญสิ งคโปร์ ดอลล่าห์ / PAX / TIP)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ (ท่านสามารถให้กบั หัวหน้าทัวร์ ได้เลย แยก จากทิปที่ให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ)
 ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
(ไม่รวมค่าเข้าชม SKY PARK …ท่านละ 25 เหรี ยญสิ งคโปร์ ดอลล่าห์) ที่ Marina bay sand
(AL) สิ งคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (SQ) 12-15 เม.ย. 29,900.-
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( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25 SGD)

การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจํา 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรื อ ส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับ ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อ
ยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปั ญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหนึ่ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขาด
หายไป
4. อัตราค่าบริ การนี้สาํ หรับคณะ เดินทาง อย่างตํ่า 20 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาํ หนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นาํ
เที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ที่สิงคโปร์ รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) ***

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง





ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืน เงินมัดจํา ทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
***********************************************************************************
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