
                                                     กกกำหนดเดดินทกำง ววันนนนี้  – 20 ธวันวกำคม 2559
             **ยกเวว้น เทศกกำล และววันหยยดนวักขวัตฤกษษ**

     *** จองด(วน มนจกกำนวนจกกำกวัด ***
                

Highlight
 แพคเกจรวม ตต ตวเครรรื่องบบินไป-กลตบ ชตชนประหยตด โดยสายการบบินเจทสตารร์ เอเชชีย (3K)
 ทชีรื่พตกสสาหรตบ 2 ครน โรงแรมยยานใจกลางเมรอง สะดวกสบาย
 พบิเศษ**ฟรชีบตตรเขข้าชมสวนพฤษศาสตรร์ Garden by the Bay หรรอ แลกซรชอบตตร UNIVERSAL 

STUDIO ในราคาพบิเศษ 1,490 บาท จากปกตบิ 1,655 บาท
 พบิเศษ**ฟรชี City Tour ครรรื่งวตน Merlion Park, Thian Hock Keng Temple, Duly Free /Souvenir 

Shop, Jeweller Factory
 รถรตบสยงสนามบบิน-โรงแรม-สนามบบินแบบ seat in coach
 รวมนสชาหนตกกระเปป๋าโหลดใตข้เครรรื่อง 20 กก.

WONDERFUL SINGAPORE 
SUPER SAVE

GARDEN BY THE BAY 
3 DAYS 2 NIGHTS (3K)

รกำคกำเรดิริ่มตว้น

บกำท / ท(กำน
9,999.-



รายละเออียดการเดดินทาง อาหาร

ววันทอีที่ 1

09.25 น.
12.50 น.

ทอีที่พวัก

ออกเดดินทางจากสนามบดินนานาชาตดิสสุวรรณภภูมดิ โดยสายการบดิน Jetstar Asia เททที่ยวบดินททที่ 3K 512
เดดินทางถถึงสนามบดินนานาชาตดิชางกท ประเทศสดิงคโปรร์ นนาทท่านเดดินทางสภูท่ททที่พพัก
Hotel Moon 23**** หรรือเทอียบเทท่า
ทท่านสามารถเขข้า Check in หข้องพพัก โรงแรมไดข้ตพัตั้งแตท่เวลา 14.00 น. เปป็นตข้นไป

- / - / -

ววันทอีที่ 2

เชชา

บท่าย

ทอีที่พวัก

บรดิการอาหารเช ข้า ณ หข้องอาหารของโรงแรม
บรดิการซดิตทตั้ ทพัวรร์ นนาทท่านชม หรรือถท่ายรภูปกพับเมอรร์ไลอข้อน Merlion Park - Thian Hock Keng Temple
- Duly Free /Souvenir Shop - Jeweller Factory
***ชมสวนพฤษศาสตรร์ Garden by the Bay. (เดดินทางเอง)***
หรรือแลกซรืตั้อบพัตร Universal Studio ในราคาพดิเศษ 1,490 บาท จากราคาเตป็ม 1,655 บาท
Hotel Moon 23**** หรรือเทอียบเทท่า

B / - / -

ววันทอีที่ 3
 19.15 น
 20.40 น

บรดิการอาหารเช ข้า ณ หข้องอาหารของโรงแรม
กรสุณา Check out ออกจากโรงแรม กท่อนเวลา 12.00 น.
สมควรแกท่เวลานนาทท่านเดดินทางสภูท่สนามบดิน
ออกเดดินทางจากสนามบดินชางกท โดยเททที่ยวบดินททที่ 3K 513
ถถึงสนามบดินนานาชาตดิสสุวรรณภภูมดิ โดยสวพัสดดิภาพ

B / - / -

ตารางเทอีที่ยวบดินของสายการบดิน   Jetstar Asia (3K)

ขาไป
Flight No.

ออกจาก
สสุวรรณภภูมดิ

เดดินทางถถึง
สดิงคโปรร ววันบดิน

ขากลวับ
Flight No.

ออกจาก
สดิงคโปรร

เดดินทางถถึง
สสุวรรณภภูมดิ ววันบดิน

3K512 09.25 12.50 ทสุกวพัน 3K513 19.15 20.40 ทสุกวพัน

**เททที่ยวบดินอาจมทการเปลทที่ยนแปลง กรสุณาสอบถามขข้อมภูลกพับเจข้าหนข้าททที่อทกครพัตั้ง

อวัตราคท่าบรดิการ   /   ทท่าน 

โรงแรม ททาเลทอีที่ตวัตั้ง

ผภูชใหญท่ และเดด็ก
พวักหชองละ 2 ทท่าน

เดด็กไมท่มอีเตอียง

พวักเพดิที่ม

ราคาทท่านละ ตท่อหชอง/ครืน

MOON 23 HOTEL**** LITTLE INDIA 9,999 8,999 3,500

 ***ยกเวชนชท่วง 13-15 พ.ค. / 5-7 ก.ค. / 15-18 ก.ย. / 19-21 ต.ค. 2559 
           (เดดินทางชท่วงเวลาดวังกลท่าว Holiday Surcharge 2,500 / หชอง / ครืน) 

อวัตรานอี ตั้รวม 

 คท่าตพัตั๋วเครรืที่องบดินไป–กลพับ ชพัตั้นประหยพัด สายการบดินเจป็ทสตารร์ (3K : H Class Jetstar Asia)

 คท่าภาษทสนามบดิน และคท่าภาษทนนตั้ามพันตามรายการ 

 คท่านนตั้าหนพักกระเปป๋าโหลดใตข้เครรืที่อง 20 กก. และถรือขถึตั้นเครรืที่องไมท่เกดิน 7 กก.

 คท่าโรงแรมททที่พพัก ตามททที่ระบสุในรายการขข้างตข้น พพักหข้องละ 2 ทท่าน

 รายการทพัวรร์ตามททที่ระบสุ พรข้อมบพัตร Garden by the Bay.

 รถ รพับ-สท่ง สนามบดิน <-> โรงแรม <-> สนามบดิน



อวัตราคท่าบรดิการนอี ตั้ไมท่รวม 

 คท่าภาษทมภูลคท่าเพดิที่ม 7 % และภาษทหพัก ณ ททที่จท่าย 3 % (ในกรณทททที่ตข้องการใบเสรป็จเตป็มรภูปแบบ)

 คท่าใช ข้จท่ายสท่วนตพัว อาทดิเชท่น คท่าอาหาร และเครรืที่องดรืที่มสพัที่งพดิเศษ, คท่าโทรศพัพทร์ทางไกล, คท่ามดินดิบารร์ในหข้องพพัก, คท่าซพักรทด 
ฯลฯ

 คท่าทนาหนพังสรือเดดินทาง หรรือเอกสารสนาหรพับผภูข้ถรือบพัตรตท่างดข้าว

 คท่าทดิปเดป็กยกกระเปป๋า

ขชอกทาหนดและเงรืที่อนไข

 เดดินทางไดชตวัตั้งแตท่ : ววันนอี ตั้ -  20 ธวันวาคม 2559

 ทท่องเทอีที่ยวววันทอีที่ 13-15 พ.ค./5-7 ก.ค./15-18 ก.ย. และ 19-21 ต.ค.2559 มอี Service charge 
เพดิที่ม 2,500 บาท ตท่อหชอง/ตท่อครืน

 ราคาททที่แสดงขข้างตข้น ตชองมอีผภูชเดดินทาง 2 ทท่านขถึ ตั้นไป และไมท่สามารถครืนเงดินไดข้หากมทการเชป็คเอาทร์ออกกท่อนกนาหนด

 ราคาดพังกลท่าวขข้างตข้น เปป็นเพทยงการเสนอราคาเทท่านพัตั้น ทพัตั้งนทตั้ขถึตั้นอยภูท่กพับสถานะททที่นพัที่งวท่างของตพัตั๋วเครรืที่องบดิน และสถานะหข้อง
พพัก ราคาดพังกลท่าวอาจมทการเปลทที่ยนแปลงโดยมดิไดข้แจข้งใหข้ทราบลท่วงหนข้า

 หากไดข้รพับการยรืนยพันสถานะเรทยบรข้อยแลข้ว ตข้องทนาการชนาระเงดินทพันทท หรรือ ขถึตั้นอยภูท่กพับเงรืที่อนไขททที่ทางสายการบดินและทาง
โรงแรมกนาหนดขถึตั้นมา

 

                                              ********************************************


