บริษัท 50Plus ขอนำท่ ำนสู่ ประเทศสิงคโปร์
สวรรค์ ของกำรท่ องเที่ยวแบบครบวงจร ถ่ ำยรู ปคู่กับเมอร์ ไลอ้ อน ขอพรเจ้ ำแม่ กวนอิม
นมัสกำรวัดพระเขีย้ วแก้ ว ช้ อปปิ ้ งเต็มอิ่มที่ Orchard เยี่ยมชมคำสิโนระดับโลก Marina Bay Sand
ตื่นตำตื่นใจกับ Singapore Flyer และ Garden by The Bay
บินตรงสู่ท่ หี มำยโดยสำยกำรบินไทย พักโรงแรม 5 ดำว
ออกเดินทำงพร้ อมด้ วยมัคคุเทศน์ 2 ท่ ำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ ท่ำนตลอดทริปกำรเดินทำง
ค่ ำประกันสุขภำพและอุบัตเิ หตุระดับ Gold Plan คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บำท

“Singapore Signature”
พัก 5 ดำว – เมนูเด่ น Chili Crab, บัค กุ๊ต เต๊ , ข้ ำวมันไก่ สงิ คโปร์ ต้นตำหรั บ –
Fountain of Wealth - Singapore Flyer – Marina Bay Sand Casino –
Garden by the Bay – สวนสัตว์ สิงคโปร์ – เมอไลอ้ อน – นมัสกำรพระเขีย้ วแก้ ว –
ขอพรวัดเจ้ ำแม่ กวนอิม – ช้ อปปิ ้ งถนน Orchard

กำหนดกำรเดินทำง
23-25 ธ.ค. 59 / 10-12 ก.พ. 60 / 17-19 มี.ค. 60 / 7-9 เม.ย. 60 / 5-7 พ.ค. 60 / 16-18 มิ.ย. 60 /
14-16 ก.ค. 60
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Fountain of Wealth - Garden by The Bay – ชิม Chili Crab
อำหำรเช้ ำแบบพิเศษพร้ อมกิจกรรมในสวนสัตว์ สิงคโปร์ - Marina Bay Sand - ชิม บัค กุ๊ต เต๊
Singapore Flyer – Merlion Park – สักกำระพระเขีย้ วแก้ ว - ช้ อปปิ ้ ง Orchard - กรุงเทพฯ

วันที่1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Fountain of Wealth Garden by The Bay – ชิม Chili Crab

6:00 น.

คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย *** สังเกต ป้าย LOGO 50Plus *** พบพนักงานต้ อนรับ และมัคคุเทศก์ให้ การต้ อนรับพร้ อมติดป้ายชื่อ และโบว์สี รับ
หนังสือเดินทาง บัตรที่นงั่ เครื่ องบิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า – ออกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทัว่ โลก
อนุญาตให้ นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัว ขึ ้นเครื่ องได้ ในปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร/ขวด/กระปุก/หลอดเท่านัน้
8:40 น. เดินทางสูป่ ระเทศสิงคโปร์ โดยเทีย่ วบิน TG403 ( บริ การอาหาร และเครื่ องดืม่ บนเครื่ อง )
11:15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาง จี ประเทศสิงคโปร์ พาทุกท่านผ่านขันตอนพิ
้
ธีการศุลกากร
12:30 น. พักรับประทาน
บ่าย

อาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร

นาท่านเทีย่ วชมเมืองสิงคโปร์ เมืองธุรกิจที่นกั ท่องเทีย่ วต่างเดินทางมุง่ หน้ ามาเที่ยวจากทุกทวีปทัว่ โลก ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเทีย่ วที่สงิ คโปร์ เป็ นจานวนมาก เนื่องจากมีสถานทีท่ อ่ งเที่ยวต่างๆ ที่นา่ สนใจให้ คณ
ุ ได้ ไปสัมผัส และมีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา หากคุณเคยได้ ไปเยือนสิงคโปร์ หนึง่ ครัง้ มักจะคิดเสมอว่า วันเดียวก็พอสาหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ แต่นกั ท่องเที่ยวส่วนมากกลับเกิดพฤติกรรมตรงกันข้ าม เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หากได้ เดินทางไป
เที่ยวสิงคโปร์ แล้ ว ก็มกั จะกลับไปเยือนอีก
นาท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุม่ อาคารบ้ านเรื อนที่สร้ างขึ ้นตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย สัมผัสน ้าพุแห่งความมัง่ คัง่ น ้าพุที่สงู ที่สดุ
ในโลก fountain of wealth ล้ อมไปด้ วยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้ วจะพบกับโชคลาภ และเดินทางต่อไปสักการะขอพร ณ
วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม อันโด่งดังในเรื่ องความศักดิ์สทิ ธิ์ของสิงคโปร์
หลังจากนันน
้ าทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ กำร์ เด้ น บำย เดอะ เบย์ “ GARDEN
BY THE BAY “ ให้ ทา่ นได้ ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ให้ ทา่ นได้ ชื่นชมกับ ต้ นไม้ นานาพันธุ์ และ เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี ้ ยังมีทางเดิน
ลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คูท่ ี่มีความสูงเข้ าด้ วยกัน มีไว้ สาหรับให้ ผ้ ทู ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ ้น 50 เมตร
บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ น
สองเรื อนหลักๆ ซึง่ แบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ ต้องการ ดังนี ้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพ
แบบชื ้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้ เดินชม

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น ด้ วยเมนู Chili Crab อันเลือ่ งชื่อ
จากนันน
้ าทุกท่านเข้ าพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Mandarin Orchard 5* หรื อ เทียบเท่า

วันที่ 2 อำหำรเช้ ำแบบพิเศษพร้ อมกิจกรรมในสวนสัตว์ สิงคโปร์ - Marina Bay Sand - ชิมเมนู บัค กุ๊ต เต๊

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

นาท่านไปรัปประทานอาหารด้ วยประสบการณ์สดุ พิเศษในสวนสัตว์ สิงค์ โปร Jungle Breakfast with Wild Life รัปประทาน
อาหารเช้ าในบรรยากาศใกล้ ชิดกับสัตว์ป่านานาชนิดในสวนสัตว์ จากนันน
้ าท่านชมสวนสัตว์สงิ ค์โปรสัตว์ที่เป็ นไฮไลท์ของสวน
สัตว์สงิ คโปร์ เช่น หมีขวโลก
ั ้ เสือขาวเบงกอล ฮิปโปแคระ จิงโจ้ และ เจ้ าลิงอุรังอุตงั จากเกาะบอร์ เนียวและสุมตราให้ ได้ ชม ซึง่
ปั จจุบนั ที่สวนสัตว์สงิ คโปร์ แห่งนี ้ยังเป็ นที่รวมฝูงลิงฝูงใหญ่ที่สดุ ในโลก พร้ อมการแสดงมากมายในสวนสัตว์ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลิน
ตลอดวลาที่อยูข่ ้ างใน.
นาทุกท่านลิ ้มลองข้ ามมันไก่ต้นตาหรับสิงคโปร์ อนั เลือ่ งชื่อ
นาท่านเยี่ยมชม “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ ” รี สอร์ ทหรูใหญ่ที่สดุ ในสิงคโปร์ มารี นา่ เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้ วยห้ องพักและห้ องสูท
กว่า 2,561 ห้ อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตังอยู
้ ช่ นที
ั ้ ่ 57 ของโรงแรม เป็ นสถาปั ตยกรรมรูปร่างคล้ ายเรื อ
ตังอยู
้ บ่ นอาคารทัง้ 3 แซนด์ สกาย พาร์ คนี ้ถือว่าเป็ นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีพื ้นที่กว้ างขวางกว่า 12,400 ตร.ม.
และจัดเป็ นสวนลอยฟ้าที่มคี วามสูง 200 ม. บนสวนได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ ใหญ่ 250 ต้ น และไม้ ประดับอีก 650
ต้ น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี
พักรับประทำน ชุดนำ้ ชำย่ ำมบ่ ำย ณ ร้ ำนอำหำรภำยในโรงแรม
ต่อด้ วย “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ คำสิโน” ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตัวอาคารอันโอ่อา่ หรูหราฝั่งตรงข้ ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็ นคาสิโนที่เต็มไป
ด้ วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ ะพนันมากกว่า 600 โต๊ ะ
มีต้ พู นันหยอดเหรี ยญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊ คแจ๊ ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรี ยญ ภายในยังมีร้านค้ า
ปลีกและภัตตาคารมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีนต้ นตาหรับฮ่องกง ด้ วยเมนู บัค กุ๊ต เต๊
จากนันน
้ าทุกท่านเข้ าพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Mandarin Orchard 5* หรื อ เทียบเท่า

วันที่ 3 Singapore Flyer – Merlion Park – สักกำระพระเขีย้ วแก้ ว - ช้ อปปิ ้ ง Orchard - กรุงเทพฯ

09.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ ้นชมวิว 360 องศา ผ่าน Singapore Flyer ชิงช้ าสวรรค์ทตี่ งเด่
ั ้ นตระหง่านริ มแม่น ้าสิงคโปร์ อีกสถานที่ทอ่ งเทีย่ วทีค่ ณ
ุ
สามารถจะมองเห็นสิงคโปร์ ได้ แบบ 360 องศา การเคลือ่ นที่ไปช้ าๆ ในหนึง่ วงรอบการหมุน จะทาให้ คณ
ุ ได้ เห็นสิงคโปร์ ได้ อย่าง
เต็มตา และไม่ต้องบินไปขึ ้นชิงช้ ายักษ์ ไกลถึงลอนดอนอีกต่อไป
จากนัน้ แวะถ่ายรูปกับ Merlion เมอร์ ไลออน หรื อ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ รูปปั น้ นี ้มีหวั เป็ นสิงโต
ร่างเป็ นปลา ยืนอยูบ่ นยอดคลืน่ สวยแปลกตา จนทาให้ นกั ท่องเทีย่ วต่างมุง่ หน้ ามาถ่ายรูปเพื่อเป็ นที่ระลึกแบบที่เรี ยกว่า มา
สิงคโปร์ ไม่ได้ ถ่ายรู ปคูก่ บั Merlion ถือว่า คุณยังมาไม่ถึงสิงคโปร์
เที่ยง
อาหารกลางวัน ณ ภัตรคารจีน
บ่าย
จากนันน
้ าทานสักการะ ขอพร พระเขียวแก้ ว ที่ วัดพระเขีย้ วแก้ ว สถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ที่เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ พระเขี ้ยว
แก้ ว (พระทนต์) ของพระพุทธเจ้ าไว้ ที่ชนบนสุ
ั้
ด วันนี ้เป็ นศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถงั ผสมผสานกับศิลปะมันดาลา ที่สวยสด
งดงาม อาคารเป็ นสีแดงสด และนอกจากจะเป็ นศาสนสถานแล้ ว ที่ วัดพระเขี ้ยวแก้ ว ยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับศาสตร์ ธรรมะ
จิตวิญญาณที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายานและเที่ยวชมย่าน China Town Singapore ย่านชุมชน
จีนที่มีครบทังเรื
้ ่ องกินเรื่ องเที่ยว สังคม วัฒนธรรมของคนจีนที่ผสมผสานกับคนที่ประเทศสิงคโปร์ หากอยากช้ อปปิ ง้ ของฝากของ
ที่ระลึก China Town Singapore เป็ นอีกแหล่งรวมสินค้ าที่ราคาย่อมเยารอให้ คณ
ุ ได้ ไปเลือกช้ อปปิ ง้ กันอย่างจุใจ
ต่อด้ วยเดินช้ อปปิ ง้ ย่านถนน Orchard road ถนนแห่งการช้ อปปิ ง้ แทบทุกแบรนด์เนมรวมตัวกันมาอยูท่ ี่ถนนสายนี ้ ถนนแห่ง
การช้ อปปิ ง้ ที่นกั ช้ อปปิ ง้ ตัวจริ งรับรองว่าไม่พลาด ไม่วา่ จะแบรนด์ ระดับไหนรับประกันได้ วา่ หาได้ ทถี่ นนแห่งนี ้ ทาให้ Orchard
road กลายเป็ นถนนแห่งการช้ อปปิ ง้ หลักของนักท่องเทีย่ วที่เดินทางไปสิงคโปร์
16:00 น. นาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเชคอิน และเตรี ยมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ
18:15 น. เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 408 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
19:35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 7 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)

รำคำ (บำท)
กรุ ณาสอบถามราคา

อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบิน
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ คณะละ 2 ท่าน
 ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิ เหตุค้มุ ครองในวงเงิ นท่านละ 2,000,000 บาท ( Gold plan )
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า (ท่านละ 1 ใบ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 พ.ย.56
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ร ะบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่ หรือกรณีสายการบินขึน้ อัตราค่าน้ามันในภายหลัง
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมด ก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทาการ ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2.ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ เ่ี ดินทาง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 21 วันก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิ กการจองทัวร์
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
5.บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯ
์
กาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

