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แพค็เกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ราคารวมต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน
ท่ีพักใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภัย
เข้าชม GARDEN BY THE BAY
ถ่ายรปูคู่เมอร์ไลอ้อน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะพระเขี้ ยวแก้ว

 ราคา



เดินทางได้ทุกวัน ต้ังแต่ 2 คน
ราคาต้ังแต่วันนี้ - 31 มีค. 2017 ราคา/คน 

พัก Fragrance Pearl, Cystal, Ruby 3*** 9,999.-

พัก Moon Hotel 3+*** 10,999.-

พัก Fort canning lodge****orchard 11,555.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900.- / 4,900.- / 5,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สงิคโปร์

การเดินทาง ช่วงเช้า -บ่าย 
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าเช็คอินโรงแรมท่ีพัก (SIC)

ท่ีพัก  
อยู่ท่ีลูกค้าเลือกพัก 1 ใน 3 โรงแรม ตามตารางราคา

วันท่ี 2
สงิคโปร์ ซิตี้ ทัวร์

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน SIC



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
วัดนี้ เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงอย่างมาก
ท้ังชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักดิ์ สิทธ ิ์มาก

ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษท่ีี ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop)
ท่ีนีมี่สินค้าช้ันนำให้ท่านเลือกซื้ อมากมาย

ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี
การเต้นรำ 

ถ่ายรปูคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
โดยรปูป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมารนิา่ 

GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธ ุ์  (ไม่รวมค่าเข้า 2 โดม @ 25 S$ ต่อคน)

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก อยู่ท่ีลูกค้าเลือกพัก 1 ใน 3 โรงแรม ตามตารางราคา

วันท่ี 2
สงิคโปร์ ซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 3
สงิคโปร์ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย   
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี บรกิารนำส่งท่านเข้าสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ
โดย SL101 SIN-BKK 12.00 -13.35 (SIC)



อาหาร มื้ อเช้า  
ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 3
สงิคโปร์ - กรงุเทพฯ

[เงื่อนไข ]

ราคานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน และภาษน้ีำมัน กรงุเทพฯ – สิงคโปร์ – กรงุเทพฯ (ช้ันประหยัด)
ค่ารถบรกิารตามโปรแกรม
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท์ ค่ามินบิาร์ ฯลฯ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์

เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก
หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้ น ถ้ากรณยีกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ ิ์ ในการคืนเงินท้ังหมดหรอืบางส่วนให้กับท่าน
กรณท่ีีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรงุเทพฯ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศท่ีบรษัิทระบุในรายการเดินทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณใีด ๆ
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ
ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม



และ/หรอืเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง
เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด

ข้อความสำคัญ

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
เม่ือเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณท่ีีสูญหาย
สูญเสียหรอืได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ หากท่านสละสิทธ ิ์การใช้บรกิารใด ๆ ตามรายการ
หรอืถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เด็กเพิ่มเตียงใช้ราคาผู้ ใหญ่ /เด็กไม่เสรมิเตียงต้องอายุไม่เกิน 11 ปี
*ราคานี้ ข้ึนอยู่กับสถานะต๋ัวเครือ่งบิน*
*หากไม่ใช้ต๋ัวเครือ่งบิน หักลบ 4,000 บาท ต่อท่าน*

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/singapore/576
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