บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
(SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D SQ ส.ค. – ธ.ค.)

>_< HIGHLIGHT ของรายการ
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สดุ แห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ รวมค่าบัตรแล้ว
ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีนา่ 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว
ชมโชว์นา้ พุรมิ อ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีนา่ เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถ่ายรูปคูเ่ มอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิง้ ออร์ชาร์ด
พิเศษ ! ลิมรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุด้ เต๋
รวม นา้ ดืม่ บริการทุกวันวันละ 1 ขวด
บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเทีย่ วอย่างคุม้ ค่า
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุม้ ค่าและ รวม อาหารเช้า
แบบ ABF บริการ
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วันแรก
07.00 น.
09.45 น.
13.15 น.

บ่าย

จากนัน

ค่า้

จากนัน

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีต่ ารางขายท้ายรายการเท่านัน!!
สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - นา้ พุแห่งความมัง่ คั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc.
Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีนา่ เบย์ แซนด์ - Hotel (-/-/D)
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 973
(มีอาหารและเครือ่ งดืม่ บริการบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนันน้าท่านเดิน
ทางเข้าสูต่ วั เมืองสิงคโปร์ทมี่ กี ารจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจน
หลายๆท่านต้องทึง่
น้าท่านแวะชม นา้ พุแห่งความมัง่ คั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตังอยู่ท่ามกลาง
หมู่ตึกซันเทคซิตี ซันเทค มาจากค้าในภาษาจีน แปลว่าความส้าเร็จชินใหม่ หมู่ตึกซันเทค
สร้างขึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้าพุ และได้สัมผัสน้าจะพบโชคดีและ ร่้ารวยตลอดปี

แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการ
จัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
นอกจากนียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมค่าบัตร แล้ว) คู่ที่มีความสูงเข้า
ด้วยกัน มีไว้ส้าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน 50 เมตร บนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูตม้ ยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิน่ ร้านนีเริม่ ต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตังโดย Mr. Yeo Eng Song
จนถึงทุกวันนี ก็ 40 กว่าปี
อิสระท่านที่ “มารีนา่ เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ทสี่ ดุ ในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส
ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky
Park ตังอยูช่ นที
ั ่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
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20.00 น

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตังอยูบ่ นอาคารทัง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถือว่าเป็นสวน
ลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพืนที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มี
ความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก
650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส
คาสิโน” ที่ตังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็ม
ไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์
แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย ส้าหรับนักชอปปิ้งทังหลายสามารถเลือกซือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและนา้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน South East Asia กับการแสดงทีม่ ชี อื่
ว่า Wonder Full Light การแสดงนี จัดขึนทีล่ าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็น
ลานทีน่ งั่ หันหน้าออกทางอ่าว Marina

จากนัน

เข้าสูท่ พี่ กั Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริการนา้ ดืม่ / WIFI ที่หอ้ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันทีส่ อง

ซิตทัี วร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee –
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel (B/-/D)

07.00 น.
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึง่ ล้อมรอบ
ด้วย ท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old
Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตังของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนั เป็นจุดรวมของศิลปะ
ดนตรี การเต้นร้า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส้าริดเป็นของขวัญ
จากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกบั
ประเทศสิงคโปร์เมื่อครังที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครังแรก น้าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั
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จากนัน

เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้ ครึง่ สิงโตครึ่งปลานีหันหน้า ออกทาง
อ่าวมารินา่ มีทศั นียภาพทีส่ ายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดด
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่ เป็นจุดชมวิวริมแม่นา้
สิงคโปร์
รถโค้ชน้าท่านเดินทางสูโ่ ลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนเิ วอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายู
นิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผูใ้ หญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก)
***(อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)***

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและ
ครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด
โดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน
ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทังหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5
เมตรโดยจ้าลองจากซีร่ยี ์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น
ฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่
ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่า
วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท้าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด้าบรรพ์หากใคร
ล่วงลา้ เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการ
แสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน้าจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต,เมลแมนและกลอเลี
ี
ยที่คอยต้อนรับ
คุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ้าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดใน
อเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการ
แสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตีที่จะมายืน
ปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์
อเวย์พร้อมทังชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นีเท่านัน
นอกจากนียังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร
บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
191 SILOM COMPLEX 22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399

18.00 น.
ค่า้
จากนัน

จากนัน

วันทีส่ าม
07.00 น.

จากนัน

และคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโต
ซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นา้ เปิดใหม่ใหญ่ทสี่ ดุ ใน
โลกกับ Marine Life Park (สามารถซือ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผูใ้ หญ่ 40
SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุตา่้ กว่า 12ปี 29 SGD)
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้า
สามารถบรรจุนา้ เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นา้ กว่า
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเล
ต่างๆ ทั่วโลก
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ชิมไก่ตอนไหหล้าแสนอร่อย
น้าท่านล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์
ยามค่า้ คืนย่าน Clarke Quay ตังอยูบ่ ริเวณปากแม่นา้ สิงคโปร์ มี
ประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุก
วันนี “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทังผู้คน
ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา
ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทังกลางวันและ
กลางคืน
เข้าสูท่ พี่ กั Grand Pacific // Grand Central // Furama หรือเทียบเท่า 4 ดาว++
(บริการนา้ ดืม่ / WIFI ที่หอ้ งพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
Duty Free Shop – วัดพระเขียวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิง้ ORCHARD THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านช็อปปิง้ สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ี่มีสินค้าชันน้าให้ท่านเลือกซือ
มากมาย อาทิ น้าหอม เสือผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย
ฯลฯ
น้าท่านเดินทางสูย่ า่ นไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้าง
ขึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีสร้าง
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างทังหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชันล่างเป็นห้องโถง
ใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชัน 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชัน 4 เป็นที่ประดิษฐานพระ
เขียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซือของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1
ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)***
น้าท่าน อิสระช็อปปิง้ ย่านถนนออร์ชาร์ด
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พิเศษ !! น้าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตังอยู่ใจ
กลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือ
ของ Changi Airport Group และ CapitalLand
Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทัง
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงาน
สถาปัตยกรรมล้าสมัยในแบบสถาปัตยกรรม
สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง
Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION
Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืนที่ทังหมดราว ๆ 134,000 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นชันเหนือพืนดิน 5 ชัน และชันใต้ดิน 5 ชัน สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3
ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้าตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร
จะมีน้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
*************************************************************************
..........น. เจอกันทีจ่ ุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสูส่ นามบินชางกี
17.35 น.
ออกเดินทางสูส่ วุ รรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ982
(มีอาหารและเครือ่ งดืม่ บริการบนเครือ่ ง)
19.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************************
..........น. เจอกันทีจ่ ุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสูส่ นามบินชางกี
18.45 น.
ออกเดินทางสูส่ วุ รรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
(มีอาหารและเครือ่ งดืม่ บริการบนเครือ่ ง)
20.10 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************************

*** หมายเหตุ รูปภาพประกอบสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนี ใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน ***
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“มากกว่าความช้านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปลีย่ นราคา หากมีการปรับขึนของภาษีนา้ มันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมือ่ มีจา้ นวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านไม่มหี วั หน้าทัวร์*** // ผูเ้ ดินทางถึง 15
ท่านขึนไป (มีหวั หน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ของลูกค้า

** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นไฟท์บนิ ขากลับ ระหว่าง SQ978 และ SQ982 ตามทีน่ งั่ ว่างของ
สายการบิน **
อัตราค่าบริการ
**ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิม่ 1,000 บาท**
AUG-19
Flight

วันเดินทาง

SQ973
0940-1300
////
SQ978
1840-2000
or SQ982
1730-1900
SEP-19

2-4 AUG 2019
10-12 AUG 2019
วันแม่แห่งชาติ
16-18 AUG 2019
23-25 AUG 2019
30 AUG-1 SEP 2019

Flight

วันเดินทาง

SQ973
6-8 SEP 2019
0940-1300 13-15 SEP 2019
////
SQ978
1840-2000 27-29 SEP 2019
or SQ982
1730-1900
OCT-19

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องคู่
17,999.-

จอยแลนด์
หักค่าตัว๋
-7,000.-

18,999.-

-7,000.-

5,500.-

18,999.18,999.17,999.-

-7,000.-7,000.-7,000.-

5,500.5,500.5,500.-

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องคู่
18,999.17,999.-

จอยแลนด์
หักค่าตัว๋
-7,000.-7,000.-

18,999.-

-7,000.-

พักเดีย่ ว
5,500.-

พักเดีย่ ว
5,500.5,500.5,500.-
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ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องคู่
17,999.-

จอยแลนด์
หักค่าตัว๋
-7,000.-

19,999.-

-7,000.-

5,500.-

18,999.18,999.18,999.-

-7,000.-7,000.-7,000.-

5,500.5,500.5,500.-

1-3 NOV 2019
8-10 NOV 2019
15-17 NOV 2019
22-24 NOV 2019

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องคู่
18,999.17,999.18,999.17,999.-

จอยแลนด์
หักค่าตัว๋
-7,000.-7,000.-7,000.-7,000.-

29 NOV – 1 DEC 19

18,999.-

-7,000.-

ราคาผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องคู่
18,999.18,999.18,999.18,999.18,999.18,999.-

จอยแลนด์
หักค่าตัว๋
-7,000.-7,000.-7,000.-7,000.-7,000.-7,000.-

19,999.-

-7,000.-

5,500.-

19,999.-

-7,000.-

5,500.-

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0940-1300
////
SQ978
1840-2000
or SQ982
1730-1900
NOV-19

4-6 OCT 2019
12-14 OCT 2019
วันคล้ายวันสวรรคต ร.
9
18-20 OCT 2019
19-21 OCT 2019
25-27 OCT 2019

Flight

วันเดินทาง

SQ973
0940-1300
////
SQ978
1840-2000
or SQ982
1730-1900
DEC-19
Flight

วันเดินทาง

5-7 DEC 2019
6-8 DEC 2019
SQ973
0940-1300 7-9 DEC 2019
13-15 DEC 2019
////
20-22 DEC 2019
SQ978
1840-2000 21-23 DEC 2019
or SQ982 28-30 DEC 2019
1730-1900 เทศกาลปีใหม่
29-31 DEC 2019
เทศกาลปีใหม่

พักเดีย่ ว
5,500.-

พักเดีย่ ว
5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.-

พักเดีย่ ว
5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.-
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30 DEC – 1 JAN
2020
เทศกาลปีใหม่
รร. 4* ตามโปรแกรม
30 DEC – 1 JAN
2020
เทศกาลปีใหม่
รร. 5* Grand Park or
Same Class
31 DEC – 2 JAN
2020
เทศกาลปีใหม่
รร. 4* ตามโปรแกรม
31 DEC – 2 JAN
2020
รร. 5* Grand Park or
Same Class

21,999.-

-7,000.-

5,500.-

23,999.-

-7,000.-

5,500.-

20,999.-

-7,000.-

5,500.-

23,999.-

-7,000.-

5,500.-

เด็กอายุตา่้ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 1,000 บาท
เด็กอายุตา่้ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุตา่้ กว่า 2 ปี
ราคา 3,500 บาท
***ทางบริษทั มีตวั๋ Express Universal Studio (ไม่ตอ้ งเข้าคิวเครือ่ งเล่น)
จ้าหน่าย (ต้องมีตวั๋ ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครือ่ งเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จา้ กัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช้าระเงินแล้ว
เนื่องจากการซือบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครังหากผู้ใช้บริการ Express มีจ้านวนน้อยราคา
อาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครังหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจ
สูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท
เงือ่ นไขการจอง มัดจ้าท่านละ5,000 บาท
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท
*** เมือ่ ช้าระค่ามัดจ้าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่ นไขการจองทัวร์ทกุ ประการ ***
พร้อมส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่ องทัวร์ / ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
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ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ้ากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่ 860-0-241510
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต
สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 240-3-02006-7
บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317
บัญชีออมทรัพย์
กรณีชา้ ระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทา้ การรูด
ทางบริษัทเอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นช้าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
***ขอความกรุณาส่งส้าเนาพาสปอร์ตและช้าระมัดจ้าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท้าการจอง เนือ่ งจากเป็นราคา
ตัว๋ โปรโมชัน่ สายการบินจะเข้มงวดเรือ่ งก้าหนดการออกตัว๋ เร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
เงือ่ นไขตัดกรุป๊
10+0 ท่านเพิ่ม 2,000
15+0 ท่านเพิ่ม 500
15+1 ท่านเพิ่ม 1,000
20+1 ท่านราคาเท่าซีรยี ์
อัตรานีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่
เกิดขึนระหว่างวันเดินทางเท่านันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตาม
ความพึงพอใจ)
 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลีย่ นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่ นไปบิน Low Cost
เงือ่ นไขการจองทัวร์

**** ไม่มกี ารคืนเงินมัดจ้าและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋ เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนือ่ งจาก
ค่าบริการทีส่ งิ คโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ทัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันก้าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
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ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

แฟกซ์

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
รายระเอียดอื่นๆ

ไม่ทานเนื้อหมู

ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่ทานสัตว์ปีก

เด็ก

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา
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