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 GARDEN BY THE BAY | ลอ่งเรอื BUMBOAT | Universal Studio of Singapore | มารนีา่เบยแ์ซนส ์  
Spectra Light & Water Show |  อาคารรฐัสภาเก่า | เมอรไ์ลออน | โรงละครเอสพลานาด | น า้พแุหง่
ความมั่งคั่ง | วดัเจา้แม่กวนอิม | วดัพระเขีย้วแกว้ | ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ | ลิม้รสขา้วมนัไก่ สตูรสงิคโปร ์ 

พกัดี โรงแรมระดบั 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทัง้ขาไป –กลบั 

 
 

SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คนื 

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมเพียง 16,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ–สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี (SQ973 : 09.45-13.15) – 
GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ973 
(สายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรบัเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย)  
น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระ 

 หลงัจากนัน้น าทกุท่าน ท่านเดนิทางสู ่แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหมล่่าสดุบนเกาะสงิคโปร ์“การเ์ด้นบายเดอะเบย”์ (GARDEN BY 

THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้่านไดช่ื้นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุแ์ละเป็นศนูยก์ลางการ
พฒันาอย่างตอ่เน่ืองแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสงิคโปรน์อกจากนีย้งัมีทางเดนิลอย
ฟา้เช่ือมตอ่กบั Super tree (รวมคา่ขึน้ลิฟตส์  าหรบั Super Tree) คูท่ี่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยงั
มีโซนของโดมจดัสวนจะแบง่เป็นสองเรือนหลกัๆ ซึ่งแบ่งโดยอณุหภมูท่ีิตน้ไมต้อ้งการ ดงันี ้Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) 
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมีสวนธีมตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมค่าเขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 
28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท)  

 

 
 น าท่าน ล่องเรือ “Bumboat” (รวมคา่ล่องเรือแลว้) ชมทัศนียภาพสองฝ่ังแม่น า้ และสิ่งปลกุสรา้งท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

สิงคโปรม์ากมาย เมอไลอ่อนพ่นน ้า มารีน่า เบย์ แซนด์ส รูปป่ัน Raffle Landing Site อันเป็นจุดท่ี SirThomas Stamford 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – สงิคโปร(์สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – 
ลอ่งเรอื BUMBOAT 

วนัท่ี 2.  Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) – มารนีา่เบยแ์ซนส ์– Spectra Light & Water Show 
วนัท่ี 3.  อาคารรฐัสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พแุหง่ความมั่งคั่ง – ไชนา่ทาวน ์

– วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัพระเขีย้วแกว้ – ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ – สงิคโปร(์สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิน
สวุรรณภมิู) (SQ978 :18.45-20.15) 
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Raffles ขึน้มาเหยียบพืน้ดินสิงคโปรเ์ป็นครัง้แรกก่อนจะเปล่ียนจากเกาะธรรมดาให้กลายเป็นท่าเท่ียบเรือปลอดภาษี ซึ่ง
กลายเป็นจดุเปล่ียนส าคญัของประเทศ  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่) 
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
Universal Studio of Singapore (รวมบตัร U.S.S.) – มารีน่าเบยแ์ซนส ์– Spectra Light & 
Water Show 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู ่“Universal Studio of Singapore” มีทัง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 18:00 น. (เลน่ก่ีรอบก่ีไดต้ามใจ

ชอบ) ยูนิเวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ท่ี 49เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซ่ารายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรท์หอ้ง
พกั 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทัง้ยงัมี คาสิโน เปิดบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ท่ีโรงแรม 
Crockford Tower พบกบัเครื่องเลน่ใหม ่ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica
เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 
Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสตัวต์่างๆ เสมือนท่านก าลงัอยู่ในภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar  
Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัิของฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแห่งมมัม่ี Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผน
ต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเตน้ประทับใจไม่รูลื้ม Jurassic Park Rapids Adventure 
ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร ,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวู๊ด วอลอ์อฟ
เฟรม ศนูยร์วมแห่งความ บนัเทิงของจกัรวาลอย่างแทจ้รงิ มีอาหารใหเ้ลือกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในส่วน
ของยนูิเวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลงัอิสระอาหารกลางวนั ท่านสามารถ
เขา้เส่ียงโชคในคาสโิน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปรท่ี์ใชก้ารลงทนุมหาศาลเพ่ือดึงดดูนักท่องเท่ียวใหม้าเขา้ชมความ
อลงัการระดบัชาตท่ีิไดร้บัอนุญาตจากรฐับาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย อิสระกบัเกมสต์า่ง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็เจ็ค 
รูเลต็ ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้คาสิโนตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต  ่ากว่า 
21 ปี การแต่งกาย สภุาพบรุุษหา้มใส่กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือ อิสระชอ้ปปิ้งสินคา้
แบรนดเ์นมมากมายท่ีกาลาเรีย รวมทัง้ของฝากท่ีระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นใน 
Festival Walk ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

***(อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)** 
*** สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์  า้เปิดใหมใ่หญ่ท่ีสดุในโลกกบั Marine Life Park  
(ไม่รวมค่าเขา้ 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตถู้กออกแบบให้เป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า
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สามารถบรรจุน า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์  า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซาก
ปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 
 ** ในกรณีท่ีท่านสละสทิธิไ์มเ่ขา้ยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไมค่ืนเงินใดๆทัง้สิน้ ** 
 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระท่านท่ี “มารีน่าเบยแ์ซนส”์ รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสดุในสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยัง

มีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Parkตัง้อยู่ชัน้ท่ี 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรม
รูปรา่งคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด ์สกาย พารค์ นี ้ถือวา่เป็นสวนลอยฟา้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีกวา้งขวางกว่า 
12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟา้ท่ีมีความสงู 200 ม. บนสวนไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม้
ประดบัอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบยแ์ซนสค์าสโิน”ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินท่ีเต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถเพลดิเพลินไป
กบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1 ,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล็คแจ๊ค 
บาคาร่า และไฮโล และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร ์ท่านท่ีจะเขา้สถานคาสิโน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมีอายุต  ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่
กางเกงขาสัน้ สภุาพสตรีใส่ชดุสภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) ส  าหรบันักชอ้ปปิ้งทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สนิคา้ย่ีหอ้ดงั ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier 
ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี  เสียงและน ้าพุ ท่ี น่ี มี ช่ือว่า  Wonder Full – Light & Water 
Spectacular โดยโชวนี์จ้ะจัดแสดงท่ีบริเวณตึก Marina Bay Sands นับว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยทีเดียว เพราะเคา้ใชเ้วลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเร่ืองราว จัดขึน้ท่ี
ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีนั่งหนัหนา้ออกทางอ่าว Marina   
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ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วันที3่ 
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอรไ์ลออน – โรงละครเอสพลานาด – น า้พุ
แหง่ความม่ังค่ัง – ไชน่าทาวน ์– วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขีย้วแก้ว – ช้อปป้ิงทีถ่นนออร์
ชารด์ – สิงคโปร(์สนามบนิซางฮ)ี – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (SQ978 :18.45-20.15) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกดท์้องถิ่นซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า

การเมือง ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์ผา่นชม “อาคารรัฐสภาเก่า” (Old Parliament House) ซึ่ง
ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาของสิงคโปร ์ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร  า การแสดงตลก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ 
เมอรไ์ลออน สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม
โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม “น ้าพุแห่ง
ความม่ังค่ัง Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า
ความส าเรจ็ชิน้ใหม่ หมูต่ึกซนัเทคสรา้งขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคน
สงิคโปรเ์ช่ือวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน า้พ ุและไดส้มัผสัน า้จะพบโชคดีและ ร  ่ารวยตลอดปี  

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่“ย่านไชน่าทาวน”์ เป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมของนักท่องเท่ียวทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละชาวตา่งชาติ เป็นย่านขนาด

ใหญ่ใจกลางเมือง ท่ีคึกคักและเต็มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆต่างๆ ท่ีมีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของท่ีระลึก ท่ีให้
บรรยากาศเหมือนกบัอยู่ท่ีเมืองจีนในยคุเจา้พ่อเซ่ียงไฮ้ น าท่านเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวดัเก่าแก่ของศาสนาพทุธท่ีมี
ช่ือเสียงของสงิคโปรเ์ชือ้สายจีน วดันีส้รา้งมากวา่ 100 ปี และ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากในเร่ืองของความศกัดิส์ทิธิ ์มีความเช่ือวา่ใคร
ท่ีมาขอพรกับเจา้แม่กวนอิมในวดัแห่งนีแ้ลว้ จะสมความปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวงั โดยเฉพาะเร่ืองงาน และเร่ืองเรียน 
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ผูค้นจึงพากันมากราบไหวข้อพรกันอย่างหนาแน่น จากนั้นน าท่านชม “วัดพระเขีย้วแก้ว” (Buddha Tooth Relic Temple) 
สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์ัง วาง
ศลิาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้
ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธีชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม
ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอิมและใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม 

 น าท่านถ่ายรูปชิคๆ ท่ี “ถนนฮาจเิลน” หรือมีช่ือเรียกแบบทอ้งถิ่นวา่ ตรอกฮัจญี เป็นถนนชอ้ปปิง้สายเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยสนิคา้
แฟชั่นจากรา้นคา้และแหลง่รวมของวยัรุน่ชาวสิงคโปร ์ความพเิศษของถนน Haji Lane สายนีเ้ป็นเพราะช่ือเสียงโดง่ดงัจากภาพ
เพน้สีสดใสของบรรดารา้นคา้ต่างๆ ท่ีสรา้งในแบบตึกแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชั้น นักท่องเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวถ่ายภาพแนว
อารต์ ศลิป์ ติสๆ สตรีทๆ กนัเยอะทีเดียวตัง้แต่เชา้ นักรอ้งช่ือดงัอย่าง แสตมป์ ก็ไดม้าถ่ายท ามวิสคิ ในเพลง The Last Single /
ซิงเกิล สดุทา้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 

 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปรท่ี์ “ถนนออรช์ารด์” ศนูย์รวมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอรพ์อยท,์ โรบนิสนั, ลกักีพ้ลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปปิ้งเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปปิง้สินคา้มากมายจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 
มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

 น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหมล่่าสดุตัง้อยู่ภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport”  ไฮไลทข์องอาคารแห่งนีค้ือ น า้ตกในรม่ท่ี
สงูถึง 40 เมตร ถือเป็นน า้ตกในร่มท่ีสงูท่ีสดุในโลก The Rain Vortex อันสง่างาม ตัง้อยู่ใจกลางอาคาร มีพืน้ท่ีครอบคลมุกว่า 
135,700 ตารางเมตร พฒันาขึน้จากพืน้ท่ีจอดรถกลางแจง้ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแกว้ ขนาด 10 ชัน้ และ 
Canopy Park ป่าขนาดย่อมๆ ท่ีมีพืน้ท่ีสีเขียวจากเหลา่ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ในเขตรอ้นชืน้นบัแสนตน้ กวา่ 120 ชนิด ซึ่งน าเขา้มาจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมรกิา อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ้ง สวนสนกุเลก็ๆ โรงภาพยนตร ์โรงแรม และ
หอ้งจดันิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพืน้ท่ีกิจกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต (Hedge Maze) เขาวงกตกระจก 
(Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบาน์ซิงเน็ตและสวนตาข่ายวอลก์กิง้เน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนป้ี 
(Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาท่ีสูงจากพืน้ 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร ์4 
ทิศทาง (Discovery Slides) สีเงินเมทลัลกิรูปรา่งประหลาดท่ีสะทอ้นพืน้ไมสี้ทองเพิม่สีสนัของตวัเครื่องเลน่ 
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18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ978 

(สายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์มีบริการอาหารร้อน และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
20.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ :  SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คนื บนิ SQ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
 12 ปี (เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 03 – 05 มกราคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 10 – 12 มกราคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 17 – 19 มกราคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 31 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 01 – 03 กมุภาพนัธ ์2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 07 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 
วนัมาฆบชูา 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 08 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
วนัมาฆบชูา 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 09 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
วนัมาฆบชูา 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 
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วนัท่ี 22 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 06 – 08 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 มีนาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 20 – 22 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 21 – 23 มีนาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 – 29 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 28 – 30 มีนาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02 – 04 เมษายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 03 – 05 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 04 – 06 เมษายน 2563 
วนัจกัรี 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 10 – 12 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 11 – 13 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12 – 14 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 เมษายน 2563 
วนัสงกรานต ์

19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 17 – 19 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 18 – 20 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 24 – 26 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 25 – 27 เมษายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 01 – 05 พฤษภาคม 2563 
วนัแรงงาน 

18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 02 – 04 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 08 – 10 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทา่น/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

 
เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

วนัท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 22 – 24 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 05 – 07 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 12 – 14 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 13 – 15 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 19 – 21 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 26 – 28 มถินุายน 2563 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 – 29 มถินุายน 2563 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,500.- 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,500 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 
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เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินมฉิะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 
/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่าประกนัวนิาศภัย
เครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 


