กําหนดการเดินทาง
*** กรุ๊ ปออกเดินทางขั้นตํ่า 2 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานีใ้ ช้ ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ***
*** ราคานีเ้ ป็ นราคาต่อท่าน / ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน ***

วันแรก

สิ งคโปร์ - อาหารคํา่ - ล่ องเรือ

(-/-/D)

*** ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน ลูกค้าจัดการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเอง สามารถมาได้ทุกสายการบิน ถึงสิ งคโปร์ไม่เกิน 14.00 น. ***
--.-คณะเดินทางถึง ประเทศสิ งคโปร์ รับคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
รถรับจากสนามบิน-โรงแรม + (S.I.C) ** โรงแรมสามารถเช็คอินได้ 15.00 น. **
18.00 น.
คณะพร้อมกันที่บริ เวณล๊อบบี้โรงแรม พบเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / มือ้ ที่ 1 !! ให้ ท่านได้ ชิมอาหารขึน้ ชื่ออีกอย่ างของสิ งคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !!

จากนั้นนําท่าน ล่ องเรือชมแม่ นํ้าสิ งค์โปร์ ยามคํ่า ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ สุดคลาสสิ ค
พร้อมชมบ้านเรื อนและย่านท่องเที่ยวยามราตรี ที่สวยงามและสุดคึกคัก
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พกั FURAMA CITY CENTER HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง

เมอร์ ไลอ้ อน - ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ

(B/-/-)

เช้ า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม / มือ้ ที่ 2
คณะพร้อมกันที่บริ เวณล๊อบบี้โรงแรม พบเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น
นํา ท่ า นชมถนนอลิ ซ าเบธวอล์ ค ซึ่ งเป็ นจุ ด ชมวิ ว ริ มแม่ น้ ํ า
สิ งคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิ งคโปร์ โ ดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ ง โต ครึ่ งปลานี้ หันหน้าออก
ทางอ่าวมาริ น่ามีทศั นียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น โรง
ละครเอสเพลนนาท ซึ่ งโดดเด่นด้ว ยสถาปั ตยกรรมการสร้ าง
คล้ายหนามทุเ รี ยน และท่านยัง สามารถมองเห็นวิ ว Singapore
Flyer และ Marina Bay Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24
ชนิด โดย 18 ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อ
ที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของ
รถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก ด้วยระดับความ

สูง 42.5 เมตร โดยจําลอง จากซี รี่ยช์ ื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์
หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซนอียิปต์ โบราณ พบกับ
เครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มา
ทําให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดํา
บรรพ์ หากใครล่วงลํ้าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการ
แสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการ
ล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ ต้ ี, เม
ลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลองนิ วยอร์ ก เมืองที่ใหญ่
และเจริ ญที่สุดในอเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ งการสร้ างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการ
แสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ ! คาเมร่ า! แอคชั่น! สร้ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์
บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้ง
แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมา
ก่อน นอกจากที่ น้ ี เ ท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่ กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิ น-ดื่ม-ช้อป กับ
ร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้ านแบรนด์เนม และ
คอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรม
หรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูบ่ ริ เวณภายนอกยูนิเวอร์ แซล
พบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3
มิติ เป็ นเครื่ องเล่นชนิดเสมือนจริ งที่จาํ ลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู้ ล่นเข้าเป็ น
ส่วนหนึ่งกับกองกําลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ทาํ หน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจาก
เหล่าศัตรู ดีเซ็ปติคอนส์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อาหารกลางวัน และอาหารคํา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่ องเที่ยว)
ได้เ วลาอัน สมควร คณะพร้ อ มกัน ณ จุ ด นัด หมาย นําท่ านเดิ นทางเข้าสู่ โรงแรมที่ พ ัก FURAMA CITY
CENTER HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง
อิสระเวลา - ส่ งออกสนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม / มือ้ ที่ 3
อิสระเวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

*** โรงแรม Check Out ได้ ไม่ เกิน 12.00 น. ***

--.--

( หลังจากเช็คเอาท์แล้วท่านสามารถฝากกระเป๋ าเดินทางไว้ได้ที่บริ เวณล๊อบบี้ของทางโรงแรม
(อิสระ อาหารกลางวัน / และ อาหารคํ่า เพือ่ ความสะดวกในการท่ องเที่ยว)
รับคณะที่บริ เวณล๊อบบี้โรงแรม นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี แอร์ พอร์ ต

(B/-/-)

( เวลานัดหมาย ก่ อน เวลาในการเดินทางกลับของตัว๋ เครื่ องบินที่ท่านจอง ประมาณ 3 ชัว่ โมง )
รถรับจากโรงแรม - สนามบิน+ (S.I.C)
*******************************************************************************************

กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

9,999
9,999
8,999
4,900

บาท
บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
บาท

อัตรานี้รวม
 ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
( กรณี ไม่เกิน 12 ท่าน ใช้รถตูจ้ าํ นวน 12 ที่นงั่ / เกิน 12 ท่านใช้เป็ นรถมินิบสั )
โรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว วันแรก และ วันที่สองของการเดินทาง ตามที่ระบุในโปรแกรม
( เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นพูดภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย )
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาํ ไว้
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง

 หัวหน้าทัวร์เดินทางจากเมืองไทยพร้อมคณะ
 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง นํ้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. ต่ อ ท่ าน/ท่ านละ 1 ใบ
 ค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ
 ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
 ค่าทําหนังสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดําเนินการจัดทําด้วยตัวเอง)
การสํ ารองที่นั่ง
 กรุณามัดจํา 5,000 บาท / ท่ าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้ าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า
หรื อยกเลิกของสายการบิน
การนัดหยุดงาน ปั ญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหนึ่ง ระหว่างทําทัวร์
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่
สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามัน เพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้
5. อัตราค่าบริ การนี้สาํ หรับคณะ เดินทางอย่างตํ่า 2 ท่ าน ในกรณี ที่ คณะเดินทางน้ อยกว่าที่กาหนด ขออนุญาตสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทาง (เป็ นโปรแกรมจอยทัวร์ / จอยบัส)
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง





ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ังหมด
ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจํา ทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
*********************************************************************************************

