Start&End : HDY AP / TIGERAIR – CITY TOUR
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วันแรก

หาดใหญ่ – สิงคโปร์ – นํ้าพุ ดนตรี เซนโตซ่า

12.00 น.
14.40 น.
17.20 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
พร้ อมแล้ วที่จะออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติชางฮี สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TR 2133
ถึงสนามบินสิงคโปร์ (เวลาสิงคโปร์ เร็ วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่
หาด Central Beach, Sentosa สัมผัสความสวยงามของแสง สี เสียง และอลังกาลของม่านนํ ้า นํ ้าพุที่
ผสมผสานกับแสง เลเซอร์ และ เสียงดนตรี ที่สื่อเรื่ องราว The Wing Of Time จากนั้นเข้ าที่พกั พักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่สอง

City Tour–Singapore Flyer–Garden by the Bay–Marina Bay sand–ล่องเรือ
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั
จากนั้นนําคณะเดินทางสูเ่ มอร์ ไลออนปาร์ ค ถ่ายรูปคูก่ บั เมอร์ ไลอ้ อน
สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ที่โดเด่น ณ ปากแม่นํ ้าเมอร์ ริน่า โดยเด่นกับฉากหลังของโรงละครเอสเพลนเนต จากนั้นนํา
ท่านชมความงดงามของนํา้ พุแห่ งความมั่งคั่งที่สร้ างตามหลักฮวงจุ้ยที่ Suntec City เชื่อกันว่าหากได้ สมั ผัสนํ ้าพุ
นี ้แล้ วจะประสบแต่ความโชคดี และนําท่านเดินทางสูย่ า่ นไชน่ าทาวน์ ชมวัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี ้ยวแก้ ว เพื่อ
สักการะพระบรมสารี ริกธาตุและพระเขี ้ยวแก้ ว ย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้ างขึ ้นจากทองคําที่มีผ้ มู ีจิตศรัทธา
ร่วมบริ จาคกว่า 420 กก. อาคารสร้ างตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั
รับประทานอาหารกลางวัน จากนันนํ
้ าท่านชมวิวของเกาะสิงคโปร์ ในมุม
สูง จากการนัง่ สิงคโปร์ ไฟล์ เออร์ และเดินทางสูก่ าร์ เด้ นบายเดอะเบย์
ซึง่ เป็ นสวนพฤษศาสตร์ เขตร้ อนที่สร้ างขึ ้นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้
ท่านได้ เก็บภาพสวยๆของพันธุ์ไม้ เขตร้ อนที่มีการจัดสวนสวยอย่างลงตัว
สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ มารี น่า เบย์ แซนด์ รี สอร์ ท ชมสถาปั ตยกรรม
โรงแรมรี สอร์ ท 3 ตึก โดยมีสงิ่ ก่อสร้ างคล้ ายกับเรื อใหญ่พาดวางบนตึกทั้ง 3
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําคณะลงเรื อล่องแม่นํ ้าสิงคโปร์ ชมบริ เวณสองฝั่ งแม่นํ ้าที่มีอดีตมา
ช้ านาน และย่าน Clarke Quay ซึง่ เปรี ยบเสมือนดังย่านตลาดโต้ รุ่งสถานที่ผ้ คู นมาเที่ยวหาของดื่มกินกันแน่นหนา
ทุกวัน กลับมาขึ ้นฝั่ ง ณ บริ เวณมาริ น่าเบย์ รอชมการแสดงของ LaserMerlion and Marina Bay Night นัง่ เรื อ

เที่ยง

เย็น

(D)
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สัมผัสความสวยงามของริ มฝั่ งแม่นํ ้าเมอริ น่าทั้งสองฝั่ ง จากนั้นเข้ าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ า
แบรนด์เนมย่านออร์ ชาร์ ด

สิงคโปร์ – หาดใหญ่

วันที่สาม

(B)

เช้ า
เที่ยง
13.25 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั จากนั้นช้ อปปิ ง้ สินค้ าและของฝากราคาถูก ณ ดิวตี ้ฟรี
เดินทางสูส่ นามบินสิงคโปร์ (รั บประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สนามบิน)
พร้ อมออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติหาดใหญ่ ด้ วยเที่ยวบินที่ TR 2132
คณะเดินทางถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพด้ วยรอยยิ ้มและความ
ประทับใจ
**บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงกํ าหนดการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก**

อั ตราค่าบริการท่านละ____ บาท
อั ตรานี้รวม








รถบริ การนําเที่ยวตามโปรแกรม พร้ อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ 5 มื ้อ
ค่าห้ องพัก พักห้ องละ 2 ท่าน 2 คืน (ตามโรงแรมที่ระบุในรายการ)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง (ค่าล่องเรื อแม่นํ ้าสิงค์โปร์ ,Singapore Flyer,นํ ้าพุดนตรี )
ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ถ้ าพัก 1 ท่าน ต่อห้ อง เพิ่มท่านละ 4,000 บาท

อั ตรานี้ไม่รวม







ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ หาดใหญ่ – สิงค์โปร์ ขึ ้นกับวันเดินทาง เพราะเป็ นสายการบิน Low cost airline
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
สําหรับราคานี ้บริ ษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษี ทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษี บริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่า SURCHARGE ตามวันหยุดของประเทศสิงค์โปร์

การชําระเงิน ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจําการเดินทาง 50% หลังยืนยันการเดินทาง ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง
อย่างน้ อย 14 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั ้งหมด
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บัญชีท่ีใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 617-2-19225-0

หมายเหตุ





บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้
ชําระไว้ แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั้น

“เติมสีสัน ... ใน วันพักผอนสบายๆ ... กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”
เส้นทางท่องเที่ยวอื่ นๆ
o
o
o
o
o

ถํ ้าเล สเตโกดอน การผจญภัยตื่นเต้ นไปกับสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ และทะเลแหวก ในดินแดนทุ่งหว้ า จ.สตูล
ขึ ้นถํ ้าภูผาเพชรแสนอลังการอันดับ 1 เมืองไทย...สูล่ ํานํ ้าธรรมชาติน่าพิศมัยคลองลําโลน ถํ ้าเจ็ดคต อ.มะนัง จ.สตูล
กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ ธานี
เที่ยวทะเลตรัง สัมผัสมหัศจรรย์ถํ ้ามรกตกลางทะเล
Unseen กระบี่สี่เกาะ ทะเลแหวก นํ ้าตกร้ อน สระมรกต

“S P I C E UP YOUR L I F E . . .BY . . .SATUN C .P .S TRAVEL “
รั บปรึกษาวางแผนจั ดทั วร์ สั มมนา ทั ศนศึกษา กิจกรรมสั นทนาการ แคมปิ้ ง อี โคทั วร์ และจั ดแรลลี่ทั่วไทย
สํารองห้องพัก ตั๋ วโดยสาร ทั้ งในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรือ รถบัส-รถตู้ปรั บอากาศ วีไอพี
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