สิงคโปร์ ทวั ร์ ครบแบบส่ วนตัว3D2N
เลือกวันเดินทางได้ เอง ขัน้ ต่า 4ท่ าน
เลือกว ันเดินทางได้เอง

บาท/ท่าน

ตงแต่
ั้
ว ันนี้ ถึง 30 ตุลาคมนี้ 2018
ั้
** ตว๋ ั เครือ
่ งบิน และภาษีนา้ ม ัน กรุงเทพฯ–สงิ คโปร์–กรุงเทพฯ (ชนประหย
ัด)
** โรงแรมพร้อมอาหารเชา้ ใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภ ัย
** GARDEN

BY THE BAY สวนพ ันธ์พชื นานาชนิดจากทว่ั โลกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
** Fun Full Day UNIVERSAL STUDIO
**อล ังการมารีนา่ เบย์แซนด์ โรงแรมหรู+คาสโิ นระด ับ 6 ดาว

**ถ่ายรูปคูเ่ มอร์ไลอ้อน
ั
้ วแก้ว
**ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สกการะพระเขี
ย
้ ปปิ้ งจุใจออชาด และ ไชน่าทาวน์
**ชอ
้ ปชม
้ ปปิ้ ง !!!!!!!
ิ ชล
ิ ล์สน
ิ ค้าราคาถูก ณ บูกต
่ กระเป๋าชอ
**ชอ
ิ ฟรีของทีร่ ะลึกอาทิเชน
**

ื่ ของสงิ คโปร์!
ข้าวม ันไก่สงิ คโปร์ และ บะกุด
๊ เต๋ขน
ึ้ ชอ

วันแรก (-/L/D)
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ SL104
Bkk-SIN 07.40-11.20
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ทม่ี กี ารจัดผังเมืองอย่าง
เป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เที่ยง บะกุด๊ เต๋ขึ้นชื่อ!
บ่าย จากนัน้ นาท่าน วัดเจ้าแม่กวนอิ ม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงอย่างมาก ทัง้ ชาวสิงคโปร์และ
นักท่องเทีย่ วนับถือว่าศักดิ ์สิทธิ ์มาก ความเชื่ออันศักดิ ์สิทธิ ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้ มาจากคนทีม่ าไหว้ขอพรแล้วประสบความสาเร็จนันเอง
่
แวะช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมาย อาทิ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า
นาฬิกา ของฝากมากมาย ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัตศิ าสตร์จากไกด์ทอ้ งถิน่ ซึง่ ล้อมรอบด้วย ทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า
การเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึง่ ในอดีตเป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี
การเต้นรา การแสดงตลก ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึง่ สิงโตครึง่ ปลานี้หนั หน้าออกทางอ่าวมาริ
น่า มีทศั นียภาพทีส่ ายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
นาท่านผ่านชม น้าพุแห่งความมั ่งคั ่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตงั ้ อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซิต้ี ซันเทค โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้า
ได้เดินรอบลานน้าพุ และได้สมั ผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี
จากนัน้ อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุ ในสิ งคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” จัดว่าเป็ น
คาสิโนทีเ่ ต็มไปด้วยเกมการพนันทุก ภายในยังมีรา้ นค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย
พาท่านชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดบนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ (ไม่รวมตั ๋วค่าเข้า 2 โดม 850บาทต่อท่าน com 200บาท )
เย็น ข้าวมันไก่สิงคโปร์!
จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั เพื่อเช็คอิน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง (B/-/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Fun Full Day UNIVERDAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รจู้ บในที่
เดียวทีๆ่ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ ลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ!! ที่
แรกและทีเ่ ดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็ นเครื่องเล่นทีอ่ อกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อทีน่ ่ี
โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน
***(อิ สระอาหารกลางวัน และ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
18.30 น.
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สาม (B/-/-)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย check out
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกีออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง SL101 SIN-BKK 12.00 -13.35
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************

หมายเหตุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันของสายบิน ไม่มีหวั หน้ าทัวร์***
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ ของลูกค้า

***ขอความกรุณาส่งสาเนาพาสปอร์ตและชาระมัดจาภายใน 24 ช.ม. หลังจากทาการจอง
เนื่ องจากเป็ นราคาตั ๋วโปรโมชัน่ สายการบิ นจะเข้มงวดเรื่องกาหนดการออกตั ๋วเร็วกว่าปกติ ***

โรงแรม

ราคาต่อท่ าน (ห้องพักคู่)

จอยแลนด์ หักค่าตั ๋ว

13,999 บาท
Fragrance crystal free wifi
NO ABF ***3

Except: 14-16 Sept, 17-19 oct
15,999 บาท

15,999

บาท
Except: 14-16 Sept, 17-19 oct
Moon hotel free wifi or Hotel RE ***3+
17,999 บาท

16,500

Boss hotel lavender free wifi ****3.5

บาท
Except: 14-16 Sept, 17-19 oct
18,999 บาท

16,500

Chancellor orchard**** 3.5

บาท
Except: 14-16 Sept, 17-19 oct
18,999 บาท

-

5,500 บาท

-

-5,500 บาท

-

5,500 บาท

-

5,500 บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชันประหยั
้
ด)
ค่ารถบริการตามโปรแกรม
ทัวร์บริ การโดย Driver come guide (Thai or English speaking)
ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าทีพ่ กั 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ10 SGD/1ลูกทัวร์
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ( 2B / 1L / 2D)
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 15 กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

