 ถ่ายรูปคูเ่ มอร์ไลออน สงิ โตพ่นนา้
 สนุกก ับเครือ
่ งเล่น หลากหลาย สงิ คโปร์ยน
ู เิ วอร์แซล
 ชมสวนใจกลางเมือง GARDEN BY THE BAY
 ลิม
้ รส ข้าวม ันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บะกุด
๊ เต๋
้ ปปิ้ งสน
ิ ค้า ROCHARD ROAD
 ชอ

กาหนดเดินทาง
13 – 15 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
21 – 23 มิ.ย. 62
27 – 29 ก.ค. 62
10 – 12 ส.ค. 62 (ว ันแม่)
20 – 22 ก.ย. 62
12 – 14 ต.ค. 62

ผูใ้ หญ่/เด็ก
พ ักห้องละ 2 ท่าน
26,500 บาท
24,500 บาท
24,500 บาท
24,500 บาท
23,500 บาท
24,500 บาท

พ ักเดีย
่ ว
จ่ายเพิม
่ ท่านละ
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท

วันแรก
09.30 น.
11.30 น.
15.45 น.

เย็น
คา่

วันทีส่ อง
เช้ า

เชียงใหม่ – สิงคโปร์ –MERLION PARK – GARDEN BY THE BAY – ข้ าวมันไก่ Boon Tong Kee
พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ผโู้ ดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน ซิลค์ แอร์ เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั รอต้อนรับท่าน พร้อมเช็คสัมภาระ และผ่านการตรวจหนังสื อเดินทาง
ออกเดินทางโดยสายการบินซิลค์ แอร์ เทีย่ วบินที่ MI 701 สู่ สิงคโปร์ (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถปรับ
อากาศรอรับคณะ จากนั้นนําท่านชมความงดงามของเมืองสิ งคโปร์ให้ท่านได้พบกับสัญลักษณ์ของสิ งคโปร์ MERLION
หรือ สิงโตพ่ นนา้ ตั้งอยูท่ ี่อ่าวมารี น่าให้ท่านได้บนั ทึกภาพเป็ นที่ระลึก
นําทุกท่านสู่ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์ ให้ท่าน ได้ชื่นชมกับ
ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่ งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการ
อุทยาน แห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาํ หรับให้ผู้
ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภา พงดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ(ค่าขึน้ SKY WALK ไม่รวมในรายการ) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะ แบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆ ซึ่งแบ่ง
โดยอุณหภูมิที่ตน้ ไม้ตอ้ งการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) (รวมค่า
เข้ า Flower Dome และ Cloud Forest )



รับประทานอาหาร
ณ Boon Tong Kee บริการท่านด้ วย เมนูข้าวมันไก่ ทีข่ นึ้ ชื่อของสิงคโปร์
นําทําท่านเดินทางไป ชมการแสดงแสง สี เสียง สุ ดอลังการของมาริ น่าเบย์แซนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็ น " South East Asia's largest
water and light show”กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonderfull Light Show
นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก ณ โรงแรม QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) – ช้ อปปิ้ งทีถ่ นนออร์ ชาร์ ด
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE มีท้งั หมด 7 โซน เปิ ดบริ การ 09:00 – 18:00 น.
(เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียว
ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรู ปแบบ มีท้งั ยังมี คาสิ โน เปิ ด
บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูท่ ี่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุ ด Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่ องเล่นรถไฟ
เหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2)
Far Far Away Castel ปราสาทแห่ งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3)
Madagascar A CrateAdventure เป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกําลังอยูใ่ นภาพยนตร์เรื่ อง Madagascar
4)
Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่ งมัมมี่

5)
6)
7)

เทีย่ ง

Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริ ง แสง สี เสี ยง จริ ง ท่านจะตื่นเต้น
ประทับใจ
Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี
Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวดู๊ วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมความ บันเทิงของจักรวาล

อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ ท่านได้ สนุกอย่างเต็มที่ ณ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมในรายการ)
จากนั้นให้ท่านสนุกกับการเล่นเครื่ องเล่นที่ USS (ต่อ)

รับประทานอาหาร ณ SONG FA BAK KUT THE (บะกุ๊ดเต๋)
นําท่านสู่ยา่ นธุรกิจใจกลางสิ งคโปร์ที่ ถนนออร์ ชาร์ ด ศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําและสิ นค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็น
เตอร์พอ็ ยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์เป็ นต้น ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย
จากทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าแบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ขนมขบเคี้ยว ของฝากของที่ระลึกของเล่นเด็กต่าง ๆ
มากมาย
นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก ณ QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม ไชน่ าทาวน์
– วัดพระเขีย้ วแก้ว –– ส่ งออก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง ย่านไชน่ าทาวน์ ในสิ งคโปร์น้ นั เป็ นย่านเด่นยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศสิ งคโปร์
มากๆ ภายในย่านไชน่าทาวน์ตามตรอกซอยถนนคนเดินนั้น ก็จะมีบริ เวณที่เป็ นตลาดนัดใกล้ๆกับทางขึ้นมาจากรถไฟฟ้ าใต้
ดิน โดยเค้าจะมีขายของกระจุกกระจิก ของที่ระลึกแบบถูกๆไปจนถึงแบบแพงๆ ทําให้ลูกค้าส่ วนใหญ่นิยมซื้อสิ นค้าจากที่นี่
เป็ นของฝาก นําท่านไหว้พระเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ณ วัดพระเขีย้ วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ประดิษฐานชิ้นส่ วน
ร่ างกายของพระสัมมา สัมทธเจ้า และพิพิธภัณฑ์พระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ของเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สทิธ์ ิที่คนสิ งคโปร์นบั ถือ
อย่างให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆ และเครื่ องยาจีนที่มีจนถึงเวลา
เย็น

เทีย่ ง
15.15 น.
17.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
 ณ MOOI CHIN RESTAURANT
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี
ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน
SILK AIR เที่ยวบินที่ MI 706
ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้น Economy Class สายการบิน ซิลค์แอร์ เชียงใหม่ - สิ งคโปร์ – เชียงใหม่
2. ค่าภาษีน้ าํ มันและสนามบิน (ราคาอาจเปลีย่ นแปลง)
3. โรงแรมทีพ่ ัก พักห้องละ 2 ท่าน
4. อาหารตามที่กาํ หนดในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง (สําหรับคณะที่มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
6. ประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. กระเป๋ าสวยเก๋ 1 ใบ
8. ทิปไกด์ , และพนักงานขับรถ
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรี ด ฯลฯ
2. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
3. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
เนื่องจากประเทศสิ งคโปร์ มีกฏหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวด ท่านควรจะระมัดระวัง เช่น
1. การทิ้งขยะ และการสูบบุหรี่ ควรทิ้งในสถานที่ที่จดั ไว้ให้เท่านั้น
2. การข้ามถนนควรข้ามถนนตรงทางม้าลาย
3. สําหรับท่านที่สูบบุหรี่ ควรจะซื้อจากสนามบินประเทศไทยเข้าไป เพราะบุหรี่ ในสิ งคโปร์ มีราคาสูง แต่จาํ กัดจํานวนที่นาํ เข้าได้คือ 1 ซอง
ที่แกะแล้ว
4. การขึ้นรถ TAXI ควรเข้าคิว
กรณีคณะออกเดินทาง (บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ดงั นี้ )
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
1. สํารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ชําระเงินทั้งหมด หรื อชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทั้งหมด 14 วัน ก่อนการเดินทาง

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป 10 % ของเงินมัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตามจริ ง
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและสิ งคโปร์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจาํ เป็ นเนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้า
ของเที่ยวบิน สภาพอากาศ(ฝนตก ฯลฯ) การจราจร การเมือง หรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ และ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรื อคืนเงินกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว
2. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผา่ นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออก
นอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไประเบิด อุทกภัย วาตภัย
ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่า
วีซ่าในกรณีที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
3. ตัว๋ เครื่ องบินในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
4. นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
5.กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
6. ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

