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เปิดประสบการณ์ใหม่ทางวทิยาศาสตร์  
ณ Science Centre Singapore 
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ทวัร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คนื วนัที ่13 – 15 เมษายน 2560 

วนัแรก เชียงใหม่ – สิงคโปร์  - เมอร์ไลอ้อน – ศูนย์วทิยาศาสตร์ Science Centre 

9.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน Silk Air (MI) โดยมีเจา้หนา้ที่ของ Ruby 
Travel คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Silk Air (MI) เที่ยวบินที่ MI701 
15.45 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค 
(Merlion Park) ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ผา่นชมโรงละคร
เอสพลานาด ที่มีลกัษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ ์ที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นสถานที่จดังานขนาด
ใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสญัลกัษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของ
สิงคโปร์  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ Science Centre ภายในศูนยมี์กิจกรรมสนุก ๆ 
ที่พบไดท้ี่นิทรรศการถาวร 20 แห่ง เช่น สวนเชิงนิเวศน์ (Ecogarden) ซ่ึงจดัแสดงพืชพรรณหลากชนิด 
ซ่ึงเติบโตตามธรรมชาติและไม่ไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษใดๆ วทิยาศาสตร์การทหาร (Defending 
Science) จะจดัแสดงเทคโนโลยล่ีาสุดดา้นการสอดแนม การบิน ยานเกราะ และเรดาร์ที่ใชใ้นสนามรบ 
ขณะที่ Quirky จะอธิบายให้เห็นภาพวา่วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองสนุกเพียงใดเม่ือน ามาใชใ้นนวตักรรมที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ มีตารางการแสดงและการสาธิตต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวนัและไดรั้บการออกแบบมา
เพือ่การเรียนรู้อยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่จะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ที่น่ี และแมแ้ต่ผูท้ี่ไม่
เคยชอบเร่ืองทางวทิยาศาสตร์เลยก็จะเพลิดเพลินกบักิจกรรมแปลก ๆ ที่น่าทึ่งและไดค้วามรู้  
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และน าท่านเขา้ชม ออมนิ-เธียเตอร์ (Omni-Theatre) โรงภาพยนตร์โดมไอแม็กซ์ (IMAX) เพยีงแห่ง
เดียวของสิงคโปร์ ที่มีจอโดมสูงเท่าตึก 5 ชั้น และท าใหคุ้ณเพลิดเพลินเตม็อ่ิมกบัการแสดง คุณ
สามารถรับชมชา้งแมมมอธเขี้ยวโงง้ขนยาวคืนชีพกลบัมาอีกคร้ังบนหนา้จอ หรือจอ้งหมีเตน้ร าแบบ
ตาต่อตาและน าท่าน สมัผสัฤดูหนาวในเมืองร้อนอยา่งสิงคโปร์ไดง่้าย ๆ เม่ือกา้วเขา้ไปใน สโนว์ ซิตี ้
(Snow City) เมืองหิมะในร่มที่จดัสร้างขึ้นแบบถาวรแห่งแรกในสิงคโปร์ ในสภาพแวดลอ้มที่มี
อุณหภูมิต ่ากวา่ศูนยน้ี์ คุณสามารถล่ืนไถลลงมาจากเนินหิมะบนรางหิมะ และเผชิญหนา้กบัรูปป้ันสตัว์
ป่าที่สูญพนัธุแ์ลว้ คุณสามารถรับชมการแสดงบนน ้ าแขง็ "Snow Show" และส ารวจคุณสมบตัิอ่ืน ๆ 
ของน ้ าแขง็ หิมะ และน ้า 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS ORCHARD หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง ยูนิเวอร์ซัล สตูดโิอ – การ์เดน บาย เดอะ เบย์ 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการตั้งแต่ 09:00 – 18:00 

น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) โดยอสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 
สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์
ทหอ้งพกั 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
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1) พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar 
Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวรีะบุรุษ เชร็คและ  เจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่น
ภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 
ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่ง
ความบนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ 
เบย์ (GARDEN BY THE BAY) ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ใหท้่านไดช่ื้น
ชมกบั ตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ี ยงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ที่
มีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟตส์ าหรับ Super Tree) สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ  และยงัมี โซนของโดมจดัสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดยอุณหภูมิที่ตน้ไม้
ตอ้งการ ดงัน้ี Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้เยน็) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบช้ืนเยน็) และยงัมี
สวนธีมต่างๆ ให้เดินชม 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS ORCHARD หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สาม อสิระชอปป้ิง – สนามบิน – เชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอปป้ิงตามอธัยาศยั  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
12.00 น. ไดเ้วลามุ่งหนา้สู่สนามบินซางฮี เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั จ.เชียงใหม่ 
15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพือ่เดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน Silk Air (MI) เที่ยวบินที่ MI706 
17.10 น. คณะกลบัถึงสนามบนิเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

***รายการทัวร์สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** 

 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน  25,900 

พักห้องเดี่ยว ช าระเพิ่มท่านละ 4,900 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั (เชียงใหม่ – สิงคโปร์) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
4. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
5. ค่ามคัคุเทศก ์ที่สิงคโปร์ (ไกดไ์ทยไทย) 
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6. ค่าประกนัการเดินทาง (เฉพาะประกนัอุบติัเหตุ) ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีมี่การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าท  าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 
6. ค่าท  าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
  3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
  3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
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     3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง

เพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


