3 Days 2 Nights

Singapore

Day 1
ช่วงเช้า

เดินทางจากสนามบิน
สุวรรณภูมิสู่ประเทศ
สิงคโปร์ด้วยสายการบิน
Singapore Airlines

ช่วงเที่ยง

กินซุปบักกุดเต๋ชื่อดังที่ร้าน
Song Fa Bak Kut Teh ที่อยู่ใน
ลิสต์ Bib Gourmand
ของมิชลิน
เดินเที่ยว Garden by the bay
ชมความงามของพันธุ์ไม้ใบและ
ไม้ดอกสุดอลังภายใน Domes
of Clounds และ Flower Dome

Song Fa Bak Kut Teh

Domes of Clounds

Flower Dome

ช่วงเย็น
ทานอาหารเที่ยงที่ร้าน
Roland Restaurant ร้านต้น
ตํารับ ของเมนู Chilli Crab ใน
สิงคโปร์ การันตีด้วยรางวัล
Michelin Plate ในปี 2018
Marina Bay Sands

Roland Restaurant

เดินเล่นภายใน Marina Bay
Sands แลนด์มาร์ค แห่งสิงคโปร์
เดินช็อปปิง ถ่ายรูป
พักผ่อนที่โรงแรมระดับ 5 ดาวที่
Mandarin Orchard Hotel

Singapore
Day 2
ช่วงเช้า

ทานบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่
โรงแรม
ชมสถาปัตยกรรมของ
Henderson Wave สะพาน
คลื่นสุดแปลกตาที่ได้รับ
รางวัลดีไซน์ระดับโลก

Henderson Wave

เดินชม The Maritime
Experiential Museum
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเดิน
เรือขนส่งสินค้า

Sea Aquarium

เที่ยวชม SEA Aquarium
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่
รวมสัตว์น้ํากว่า 100,000
ตัว กว่า 800 สายพันธุ์ให้ได้
ชื่นชม

ช่วงเที่ยง

Shisen Hanten

Shisen Hanten

Orchard Road

ทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
จีนมิชลิน 2 ดาว แห่งเดียวใน
สิงคโปร์ Shinsen Hanten
ลองคอร์สอาหารจีนสุด
Exclusive ของเชฟ
เชน เคนทาโร่
Shopping พักผ่อนตาม
อัธยาศัยที่ ถนนชื่อดังของ
สิงคโปร์ Orchard Road

ช่วงเย็น
คอร์สดินเนอร์สุดหรูจาก
ชั้น 70 ที่ร้าน SKAI พร้อมวิว
landmark ของสิงคโปร์
ยามค่ําคืน
SKAI

SKAI

Singapore

Day 3
ช่วงเช้า
ทานบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่
โรงแรม
ชมเมืองสิงคโปร์ ไหว้พระ
ขอพรทีว
่ ัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโชคดี
และทายเซียมซีที่แม่นยํา

เดินเล่นช็อปปิงที่ถนน
Haji Lane อาร์ตสตรีทชื่อ
ดังเมืองสิงคโปร์ที่เต็มไป
ด้วยร้านรวงและจุดถ่ายรูป
มากมาย

วัดเจ้าแม่กวนอิม

Haji Lane

ช่วงเที่ยง

กินอาหารกลางวันที่ร้าน
Putien ร้านอาหารจีนระดับ
มิชลิน 1 ดาว ท่ามกลางการ
บริการระดับมืออาชีพ

Putien

Putien

แวะช็อปปิงที่ย่าน Bugis ย่าน
ที่รวมศูนย์การค้า ร้านรวงและ
ร้านอาหารต่าง ๆ ไว้มากมาย ให้
คุณได้เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินค้าและของฝากก่อนกลับ
บ้าน

Putien

ช่วงเย็น
ไปสนามบิน เดินทางกลับ
สู่เมืองไทยโดยสวัสดิภาพ
Bugis

อัตราค่าบริการ
กรุ๊ป

กําหนดการเดินทาง

1

5 - 7 ตุลาคม 2561

2

2 - 4 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

Special Price!

33,500
34,900

+ 5,750

คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นต่าํ 30 ท่าน หากคณะทัวร์มีตา่ํ กว่ากําหนด บริษัทฯ มีความจําเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใด ๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

อัตรานี้รวมบริการ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Singapore
Airlines เส้นทางกรุงเทพฯ- สิงคโปร์ -กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบิน
กําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์

ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความ

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คน

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000

ต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สําหรับชาวต่างชาติหรือ

บาท และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ

คนต่างด้าวสําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยว

500,000 บาท

หากมีการเก็บเพิ่ม

ค่าประกันการเดินทางและค่าน้าํ มัน เชื้อเพลิงที่มีการ
จัดเก็บเพิ่ม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
กรุณาชําระค่ามัดจํา (สําหรับช่วงเทศกาลมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ) และชําระส่วนที่เหลือภายใน 14 วันหรือก่อนวันเดินทาง 14 วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 44 วันหักค่ามัดจํา
5,000- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 24 วัน หักค่ามัดจํา
10,000-บาท
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าทัวร์เบื้องต้น
ไม่สามารถยกเลิกและทําเรื่องขอคืนเงินได้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4 – 19 วัน หักค่าใช้จ่าย
50 – 75% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%
ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้
เนื่องจากการถูกปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ
หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มี
วีซ่าทางเรายินดีที่จะประสานงาน ในการเดินทางกรุ๊ปทัวร์อื่น
ตามความประสงค์์
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสาย
การบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การ
ปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทาง
อ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับ
ขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตาราง
บินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอา
ไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่อง
เที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํ ระไว้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด
เป็นการชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทน
นายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน
แต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้
จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการ
นั้น ๆ
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการ
ให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของ ผู้จัดกํากับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดิน
ทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดิน
ทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ
การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
10) ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชําระค่ามัดจําแล้วถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งแล้วข้างต้น
11) ในกรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็น
ดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการไม่รับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้า การคืน
ภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้น
เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น

