รหัสโปรแกรม : 23330 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูป
ย่าน คลาก คีย์

2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)

3

อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด –
สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล– สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
IBIS STYLE ALBERT
หรือเทียบเท่า
IBIS STYLE ALBERT
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมัง่ คัง่ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์
– มารีน่า เบย์ แซนด์ส
06.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้
การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
หมายเหตุ : ใช้ผลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรือ แล๊ บที่ได้รับมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจนตามหนังสือ
เดินทางของท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพื่อใช้เช็คอิน (ไม่รวมค่าตรวจ)
09.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
13.15 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า
สัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ที่ซันเทค ซิตี้ กลุ่มอาคารที่
สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วทั้ง 5 และ กลางผ่ามือมีน้ำพุ ซึ่งน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกำมือ และได้รับการ
บันทึก จาก Guinness Book of Records ให้เป็น น้ำพุ ทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก ปี 1998 มีความสูง 13.8 เมตร

วิธีการขอพร
ให้นำมือขวาสัมผัสสายน้ำและอธิษฐาน 1 ข้อ จากนั้นเดินวนตาม
เข็มนาฬิกา 3 รอบ มีความเชื่อว่าคำอธิฐานจะเป็น ผลสำเร็จ โดย
ปกติจะเปิดให้เข้าชมวันละ 3 เวลาดังนี้ 10.00-12.00 และ 14.0016.00 และ 18.00-19.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร
ของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายใน
มีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ
กิจกรรมที่น่าสนใจ
คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน
ภายในประกอบไปด้ วยน้ ำตก ทางเดิ น ลอยฟ้ า ธารน้ ำ และต้ น ไม้ น านาชนิ ด
ภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ำยันแม้แต่
ต้นเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่าทึ่ง ส่วนหลังคา
ของโดมประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและ
อุณ หภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อ นชื้ นไว้อ ย่าง
สมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น ทุ ก คนที่ ม าเยื อ นจะได้ สั ม ผั ส ถึ ง บรรยากาศเหมื อ นกั บ อยู่
ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน
ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน
โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ให้ อ ยู่ ร ะหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่ ง เป็ น 9 โซน ได้ แก่ สวน
ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เร
เนี ย น สวนมะกอก จุ ด ที่ เป็ น ไฮไลท์ คื อ สวนดอกไม้ ต รงกลางโดมที่ มี ทั้ ง สวน
ฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไป
ตามฤดูกาลและตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ

ฟลอรัล แฟนตาซี (FLORAL FANTASY) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน
เป็นสวนดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่ง มีพื้ นที่ 1,500 ตารางเมตร เป็นส่วนจัดแสดง
ที่ เปิ ด ใหม่ ล่ าสุ ด เป็ น สวนจั ด แสดงดอกไม้ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ ไม่ ว่ าจะเป็ น รู ป
แกะสลักจากไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ใน
ดินแดนแห่งเทพนิยาย

นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่
ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมี
การใช้เหล็ก ที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อั นที่จะหมุนพั นกั นไปเรื่อ ยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดี เอ็ นเอ ซึ่ง
นอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะ
เปิดไฟสวยงามอย่างมาก
จำนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพืน้ ที่ด้านใน
ประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุด
ในโลก ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุด
ชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ้นตึก
กิจกรรมที่น่าสนใจ
THE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS
สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป เพราะที่นี่เต็มไปด้วยสินค้า
และของล้ำค่าในระดับสากลที่สร้างความพอใจให้บรรดานักช้อป ที่ได้เห็นแบรนด์
เสื้ อ ผ้ า ชั้ น นำ อย่ า งเช่ น Fendi และ Prada ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า สุ ด หรู ที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ อย่าพลาดที่จะแวะไปที่ร้านสาขาใหญ่ของ Louis Vuitton
ในสิ งคโปร์ ซึ่ง ตั้งอยู่ในซุ้ มกระจกลอยน้ำ ภายในออกแบบตกแต่ง ให้ ค วามรู้สึ ก
เหมือนคุณกำลังอยู่บนเรือยอชต์สุดหรู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย

DIGITAL LIGHT CANVAS ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 5 SGD/ท่าน
เป็ น นิ ท รรศการที่ เกี่ ย วกั บ แสง สี ที่ จั ด แสดงอยู่ ชั้ น ล่ า งสุ ด ของห้ า ง THE
SHOPPES AT MARINA BAY SANDS โดยระหว่างที่ท่านกำลังช้อปปิ้งอยู่ เมื่อ
ท่านมองลงไปเห็ น กับ แสงไฟสวยงาม มีโคมไฟที่ห อยลงมาพร้อ มกับ แสงไฟที่
เปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ
ค่ำ
ทีพ่ ัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเทีย่ วแก่ทา่ น) อิสระอาหารเทีย่ งและค่ำเพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** กรณีลกู ค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเทีย่ วชำระค่าเดินทางเอง **
กิจกรรมที่นา่ สนใจ
ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์
หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการนำภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของ
สตูดิโอมาดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มี
ทั้งหมด 4 แห่งทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และที่ประเทศสิงคโปร์ โดย
ตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 69 SGD/ท่าน
โซน 1 ฮอลลีวู๊ด Hollywood
เป็นโซนแรกที่ต้อ งเดินผ่ านที่
เมื่ อ เข้ า ไปใน ยู นิ เ วอร์ แ ซล
สตู ดิโอ สองข้างทางนั้นจะมี
ทั้งร้านขายของที่ระลึก , ของ
ฝาก

โซน 5 โลกที่ ห ายสาบสู ญ
The Lost World เป็ น โซ น
แห่ ง การผจั ญ ภั ย ไปในยุ ค
ไดโนเสาร์ จู ล าสสิ ค ปาร์ ค
Jurassic Park และวอเตอร์
เวิลด์ WaterWorld

โซน 2 นิ ว ยอร์ ค New York
เมื่ อ เดินเข้ามาที่โซนนี้จ ะรู้สึ ก
เหมื อ นว่าเรากำลั ง เดิ น อยู่ ที่
นิ ว ยอร์ ค ให้ อ ารมณ์ ของ
ความเป็ น เมื อ งใหญ่ ร้ า นค้ า
ต่างๆประดับด้วยป้ายไฟ
โซน 3 เมืองแห่งอนาคต SciFi Cit ธี ม ในโซนนี้ จ ะดู ล้ ำ
สมั ย เป็ น เมื อ งแห่ ง อนาคต
รวมถึ ง เครื่ อ งเล่ น ต่ า งๆก็ จ ะ
เป็ น แบบผจญ ภั ย หรื อ เป็ น
เครื่องเล่นหวาดเสียว
โซน 4 เมื อ งอี ยิ ป ต์ โบราณ
Ancient Egypt เห มื อ น ได้
ร่วมผจญภั ยค้นหาสมบัติ ใน
ดินแดนอียิปต์โบราณ ซึ่งจะได้
พบกั บ สุ ส านฟาโรห์ ต้ อ งคำ
สาป เครื่ อ งเล่นที่ต้ อ งลองก็
คื อ Revenge of the
Mummy รถไฟเหาะที่ จ ะพา
เราท่องเข้าไปในดินแดนนักรบ

โซน 6 ดิ น แดนแห่ ง เชร็ ค Far
Far Away ดินแดนที่จะได้พ บ
กั บ เห ล่ า ตั ว ก า ร์ ตู น ใน
ภาพยนต์ แ อนนิ เมชั่ น เรื่ อ ง
เชร็ค โดยมีเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค,
เจ้ า หญิ ง ฟิ โอน่ า และเจ้ า ลา
ดองกี้เพื่อนซี้
โซ น 7 ม า ด า กั ส ก า ร์
Madagascar จ ะได้ พ บ กั บ
เหล่ าตั วการ์ ตู น สั ต ว์ป่ าน้ อ ย
ให ญ่ แห่ ง ม า ด า กั ส ก า ร์
การ์ ตู น ยอดฮิ ต ที่ ข องใคร
ห ล า ย ๆ ค น Join Alex,
Marty, Melman แ ล ะ
Gloria

ที่พัก

กิจกรรมที่นา่ สนใจ
พิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ ซี อควาเรียม (S.E.A AQUARIUM) มีสัตว์ทะเลกว่า 100,000 ตัว จาก 800 สายพันธุ์ อควาเรียมแห่งนี้ ใหญ่อันดับ
ต้นๆ ของโลก ศูนย์รวม ปลากระเบนแมนต้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง ปลากระเบนราหูมหาสมุทรขนาดใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฑ์สัตว์น้ำ
แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซน ซึ่งแต่ละโซน ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ไฮไลท์สำคัญอยู่บริเวณ อุโมงกระจก ทางเดินใต้ทะเล จุดนี้เราจะเห็น
ปลาฉลาม ปลากระเบน ว่ายวนเวียนอยู่จุดนี้ ตื่นตาตื่นใจเสมือนกับการผจญภัยใต้ท้องมหาสมุทร ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 41 SGD/ท่าน
แลนด์มาร์คใหม่ สกาย เฮลิกซ์ (SKYHELIX) เครื่องเล่นกลางแจ้งแบบพาโนราม่าที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ กระเช้าลอยฟ้ากลางแจ้งที่หมุนเบา ๆ
ขณะลอยขึ้นสู่ค วามสูง 79 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และห้อยเท้าไปในอากาศ เพลิดเพลินไปกับ การชมวิวจากความสูง ตื่นตาตื่นใจกับ
ทัศนียภาพ 360 องศา ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 18 SGD/ท่าน
IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ โ มงค์ ต้ น ไม้ (TREE TUNNEL) ตั้ ง อยู่ ในสวย
สาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิต
มาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึง
ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ ค (MERLION PARK)
คือสัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มี
หางเป็ น ปลา และอยู่ บ นยอดคลื่ น โดยปั จ จุ บั น มี รู ป ปั้ น เมอร์ ไลอ้ อ น
ทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่
ที่เกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนที่เป็นที่รู้ จักมากที่สุด และถือเป็นแลนด์
มาร์คหลักของประเทศสิ งคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวที่ตั้งอยู่ บริเวณ
ริ ม อ่ า วมารี น่ า เบย์ ถู ก ออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรู น เนอร์ ผู้ ดู แ ล
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509
เมอร์ ไลอ้ อ นได้ ถู ก ใช้ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมายการค้ า ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภายหลังก็
ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

นำท่านเดินทางสู่ วัด พระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิ งคโปร์ หรือ
ประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดา
ลาจากทิเบต และเปิดทำการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของ
ฟันหรือ พระทนต์ ของพระพุทธเจ้ าเอาไว้ที่ ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกั บความช่วยเหลือ ของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ นำท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ของที่ระลึกต่างๆ
จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชม
สินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคน
ที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นำท่านชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่าง
สวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000
ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ
17.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

18 – 20 มิถุนายน 2565

12,990

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี
ไม่มเี ตียงพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
11,990

25 – 27 มิถุนายน 2565

12,990

02 – 04 กรกฎาคม 2565

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครือ่ งบิน

ราคา
ห้องพักเดีย่ ว

8,990

3,900

11,990

8,990

3,900

12,990

11,990

8,990

3,900

09 – 11 กรกฎาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

16 – 18 กรกฎาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

23 – 25 กรกฎาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

28 – 30 กรกฎาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

06 – 08 สิงหาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

12 – 14 สิงหาคม 2565

14,990

13,990

10,990

3,900

20 – 22 สิงหาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

27 – 29 สิงหาคม 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

03 – 05 กันยายน 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

10 – 12 กันยายน 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

17 – 19 กันยายน 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

24 – 26 กันยายน 2565

12,990

11,990

8,990

3,900

08 – 10 ตุลาคม 2565

13,990

12,990

9,990

3,900

13 – 15 ตุลาคม 2565

13,990

12,990

9,990

3,900

14 – 16 ตุลาคม 2565

13,990

12,990

9,990

3,900

22 – 24 ตุลาคม 2565

14,990

13,990

10,990

3,900

29 – 31 ตุลาคม 2565

13,990

12,990

9,990

3,900

** ทีพ่ กั ไม่มหี อ้ งสำหรับ 3 ท่าน กรณีลกู ค้าเดินทาง 3 ท่านต้องชำระค่าพักเดีย่ วเพิม่ **
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *

สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชัน่ ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ ้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการ
แนะนาเท่านัน้
4. ระหว่างท่องเทีย่ วหากนักท่องเทีย่ วได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5. ในกรณี ท่ีภ าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อ ก าหนดในการกัก ตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ทุ ก ประเภท ผู้เดิน ทางต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนลดหรือเงินสดได้
7. เงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และอุบตั เิ หตุเป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ จิ ารณา

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

