
 

 

 



  



 

 

 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ซันเทศซิตี ้- น ้าพุแห่งโชคลาภ – 
สะพานHelix –  ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat - มาริน่าเบย์แซนด์ 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบิน Thai VietJet (VZ) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์  

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรตามขั้นตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถ่ิน
ประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านไปยงั ซันเทคซิตี ้(SUNTECCITY) ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงใน
สิงคโปร์ภายในศูนยก์ลางคา้แห่งน้ีมีร้านคา้ปลีกมากกว่า400 ร้านร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง เป็นชอ้ปป้ิงมอลลย์กัษใ์หญ่ท่ีรวมร้านแบรนด์
เนม ระดบัโลกและ แบรนดด์งัของสิงคโปร์นอกจากน้ียงัมีน ้าพุแห่งความมั่งค่ัง (Fountainof Wealth) ท่ีไดรั้บการบนัทึกใน Guinness Bookof 
Records ว่าเป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกนบัตั้งแต่ปี1988 ดว้ยขนาดความสูงท่ีมากถึง 13.8 เมตร จากนั้นชมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบน

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – การ์เดน้บายเดอะเบย ์– ซนัเทศซิต้ี - 
น ้าพุแห่งโชคลาภ – สะพานHelix –  ยา่นคลาร์กคีย ์- ล่องเรือBumboat - มาริน่าเบยแ์ซนด ์

   Ibis hotel 
Bencoolen หรือ
เทียบเท่า 

2 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL 
STUDIO (รวมค่าเขา้และค่ารถรับส่ง) (B/-/-) เพ่ิมท่านละ 2,790บาท 

   Ibis hotel 
Bencoolen หรือ
เทียบเท่า 

3 CHINA TOWN-วดัพระเขี้ยวแกว้-สนามบินชางกี-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

    

ขาไป VZ620 BKK – SIN เวลา 09.45น. - 13.10น. 

ขากลบั VZ621 SIN – BKK  เวลา 14.10น. - 15.30น. 



เกาะสิงคโปร์ GARDEN BYTHEBAY อิสระให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญท่ี่สุดบนเกาะสิงคโปร์ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุและเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ MARINABAYบริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอย
ฟ้าเช่ือมต่อกบัSUPER TREEคู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับให้ผูท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ
SUPER TREEสามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร Super Tree 8 SGD/ท่าน) 

คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปดว้ยน น ้าตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน ้า และตน้ไมน้านาชนิด 
ภายใต ้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งน้ีไม่มีเสาเพ่ือค ้ายนัแมแ้ต่ตน้เดียว ถือเป็นอกีหน่ึงตวัอยา่งโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีน่า 
ท่ึง ส่วนหลงัคาของโดม ประกอบดว้ยแผน่แกว้ 2,577 ช้ิน โดมแห่งน้ีมีการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไวท่ี้ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพ
ของป่าฝนเขตร้อนช้ืนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นทุกคน ท่ีมาเยือนจะไดสั้มผสัถึงบรรยากาศเหมือนกบัอยูท่่ามกลางหุบเขาในป่าฝน  

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเขา้ 20 SGD/ท่าน โดมเรือนกระจกท่ีจดัแสดงไมด้อกสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลก โดยมีการ
ควบคุม อุณหภูมิให้อยูร่ะหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต ้สวนอเมริกาใต ้สวน
แคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดท่ีเป็นไฮไลทค์อืสวนดอกไมต้รงกลางโดมท่ีมีทั้งสวนฝร่ังเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน 
และสวนญ่ีปุ่ นท่ีจะมีการหมนุเวียนไมด้อกไปตามฤดูกาลและ ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่าเมนู บกักุ๊ดเต๋ 

ย่านคลาร์กคีย์ เป็นยา่นท่ีครึกคร้ืนท่ีสุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมดว้ยสถานบนัเทิงยามค ่าคนื ชมโชวแ์สงสีเสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบย์
แซนดส์ เป็นการแสดงน ้าพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลงักาล และท่านยงัสามารถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถานท่ีไฮไลทต์่างๆ พร้อมเก็บภาพ
บรรยากาศแห่งความประทบัใจโดยจะใชเ้วลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบตัร 25 SGD/ท่าน) 

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเยีย่มชม ยา่น Clarke Quay ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าสิงคโปร์ มีประวติัยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะท่ีเป็นท่า
เทียบเรือเก่าแก่ ทุกวนัน้ี “คลาร์กคีย”์ ก็ยงัเตม็ไปดว้ยสีสันของความหลากหลายทั้งผูค้นท่ี ผลดัเปล่ียนกนัมาเยือน โกดงัสินคา้ถูกปรับเป็น
ร้านอาหารหรูหรา ผบั บาร์ และแหล่งบนัเทิงท่ีตอ้นรับ นกัท่องเท่ียวทั้งกลางวนัและกลางคืน (เลือกซ้ือ Option ไม่รวมค่าล่องเรือ ผูใ้หญ่ท่านละ 



25 SGD/ เด็กท่านละ 15SGD ) ในกรณีไม่ล่องเรือ จะตอ้งนัง่รถบสั เพ่ือไป MARINA BAY SAND ชม MARINA BAY SAND รีสอร์ทหรูใหญ่
ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยห้องพกัและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่
ชั้นท่ี 57 ของโรงแรมเป็นสถาปัตยกรรม รูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีพ้ืนท่ี กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 
ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่
อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตู้
พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ย่ีห้อดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ 
Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier อิสระกบัการถ่ายรูป ( ไม่รวมค่าเขา้ชม ) 

ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน ้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asiaกบัการแสดงที่มีช่ือว่า Spectra Show ท่ี Marina Bay Sands เป็น
ลานท่ีนัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina ( ไม่รวมค่าเขา้ชม ) 

พัก Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Day 2 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรับส่ง) (B/-/-) เพิม่ท่านละ 2,790บาท  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) ท่านสามารถเท่ียวชมบรรยากาศของสิงคโปร์ตามอธัยาศยั (ไกดแ์นะน า) 

ถ่ายรูปคู่กบั MERLION สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศันียภาพท่ี
สายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท”ซ่ึงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ย หนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุด
ชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์  

FORTCANNING PARKสวนป้อมปราการ แคนนิง (FortCanningPark) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บน เนินเขาใจกลางตวัเมือง
สิงคโปร์ท่ีภายในแบง่ออกเป็นส่วนต่างๆท่ีน่าสนใจทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์, ลานแสดง ดนตรีและธรรมชาติอนัร่มร่ืน อยูติ่ดกบั Clark 

Quay, พิพิธภณัทแ์ห่งชาติสิงคโปร์(Singapore National Museum) และใกลก้บัยา่นชอ้ปป้ิงถนนออชาร์ด (Orchard Road)  

*** HIGHLIGHT***เปิดประสบการใหม่กบั Sky HelixSentosa (ไม่รวมค่าเขา้ชม) จุดชมวิวกลางแจง้แห่งใหมท่ี่สูง ท่ีสุดของ
สิงคโปร์open-airgondola แบบเปิดโล่งลอยขึ้นอยา่งนุ่มนวลขึ้นไปถึงดา้นบน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินชม วิว 360องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและ
ริมน ้าโดยรอบ เพลิดเพลินไปกบัสายลมและบรรยากาศ พร้อมเคร่ืองด่ืมฟรี  

ชอ้ปป้ิงท่ียา่นถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะ ถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายน้ีเป็น แห่ง
แรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมา ผา่นท่ีท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว่้าเป็น แหล่งช็อปป้ิงระดบั 
โลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และ โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 

และอื่นๆอีกมากมาย 

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรับส่ง) (B/-/-) เพิม่ท่านละ 2,790บาท พร้อมเขา้สู่โลกเหนือจินตนาการไปยงั
ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมค่าเขา้ชม) ให้ท่านไดพ้บกบัการแสดง
สุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ี เดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพ้บและสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉาก
ความสนุกกบัยนิู เวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็น เคร่ืองเล่นท่ี
ออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้ง หวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ย
ระดบัความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกา ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซ
ลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  



➢ โซนอียิปตโ์บราณ พบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูง และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคบืคลานในท่ามกลางความมืด มา
ท าใหคุ้ณขนลุกซู!้ โดยไม่รู้ตวั 

➢ โซนเดอะลอส์ตเวิลดห์รือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหา
คุณทนัทีเท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้วอเตอร์เวิลด!์! 

➢ โซนมาดากสัการ์สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองมาดากสัการ์อาทิเช่นอ
เลก็ซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผสัเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดใน
อเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย 
สตีเว่นสปีลเบิร์ก 

➢ โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี 

➢ โซนฟาร์ฟาร์อเวยค์ร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ฟาร์อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์3มิติเร่ืองเชร็คซ่ึงคุณไม่เคยไดสั้มผสัมาก่อน นอกจาก
ท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม
จากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสุดของรีสอร์ทเวิลด์
เซ็นโตซ่า 

ชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์แซล เพียงกา้วเขา้สู่บนัไดเล่ือน
แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะไดพ้บความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกนักบัเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์
สวนสาธารณะท่ีรายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซ่ึงจะน าความมนัส์ท่ีผสมผสานเสน่ห์ของ
เซ้ียงไฮ ้และ ลาสเวกสั มาสู่คุณให้คุณไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!! 

***สามารถเลือกซ้ือ OptionalTourS.E.A.Aquarium เป็นพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบัMarineLifePark (ไม่รวมค่าเขา้ 
38 SGD) จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเคม็ไดก้ว่า 45ลา้น
ลิตรรวมสัตวท์ะเลกว่า 800สายพนัธ์ุรวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของ
ทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร  

พัก Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า 

 



 



 

Day 3 CHINA TOWN-วัดพระเขีย้วแก้ว-สนามบินชางกี-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั CHINA TOWN ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงในสิงคโปร์ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด ท่ีน่ีจะมี ร้านคา้ขายสินคา้ประเภทตา่ง ๆ 
วางขายอยูริ่มถนนสองขา้งทาง มีถนนอาหาร และสถานท่ีส าคญั ๆ ทาง ประวติัศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง ชมวัด พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth 

Relic Temple) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ของ พระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้างสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั วาง
ศิลาฤกษ ์เม่ือวนั ท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญ สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็น ห้องโถง
ใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละห้องหนงัสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดสั้กการะองค์
เจา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็น วดัแขกซ่ึงมี ศิลปกรรมการตกแตง่ท่ี สวยงาม  

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกีน าทุกท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ จากนั้นน าทุกท่านเท่ียวชม น ้าตกในอาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก HSBC Rain Votex ท่ีมีความสูงถึง 40 เมตร ท่ีจะ ไหล่ลงมาตั้งแต่ชั้นบนยาวลงมาถึงชั้นล่าง น ้าตกยกัษน้ี์ใชน้ ้าหมุนเวียนถึง 50,000 ลิตร 
ชมสวนยกัษน์บัเป็นอีก หน่ึงไฮไลท ์เป็นสวนท่ีถูกตกแต่งอยูล่อ้มรอบเทอร์มินอล ดว้ยตน้ไมส้ไตลท์รอปิคอลกว่าสองพนัตน้ และยงัมีเขา วงกต
ตน้ไม ้Canopy Maze ไวใ้ห้ไดเ้ดินเล่นดว้ยนอกจากน้ียงัมีสะพาน Canopyท่ีชั้น 5 ไดเ้ดินเล่นชิวๆ อิสระ กบัการถ่ายภาพ 



14.10น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
15.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 - 14 สิงหาคม 65 22,777.- 22,277.- 4,477.- 



 



  





  



  



 

  



  



 

 


