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โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พักที่สิงคโปร์ 1 คืน 
 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร) 

 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร ์ ไม่ยอ้นทาง  

 นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติง้ ไฮแลนด์ 
 สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ 

 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

 ชมโชว์แสงสียามค่่าคืนที่ Marina Bay Sand 

 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน 
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โปรดดูราคาและไฟล์ทบิน ที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ (-/L/-) 

06.30  น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์1 สาย

การบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยต้อนรับและอ่านวย

ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
09.25  น. เหินฟ้าสูก่รุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่วบินที่ 

AK881 

12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ั้งของ

หน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพ

ฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตัยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซีย บันทกึภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปตุรา โดยมีฉาก

หลังเป็นมัสยดิปุตรา มสัยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแห่งเมือง

ซ่ึงสร้างจากหินออ่นสีกหุลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรัฐบาลสี

ชมพู..มสัยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานทีท่ างานของนายกรัฐมนตรี 

ตั้งอยู่เมอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปตัยกรรมของมุสลิม

ทันสมัยที่สดุในโลก สามารถบรรจุคนไดถ้ึง 15,000 คน  

ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่สัมมนา การประชุมตา่งๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซัน สะพานสวยที่สดุแห่งหน่ึง ซ่ึงมีรูปร่างประหนึ่งลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
ห้ามน่ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทวัร์ต้องเตรียม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพื่อเตรียมน่าของส่วนตังที่
จะน่าไปใช้บนเก็นต้ิง 1 คืน) 

 

น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน่าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ

เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์

ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

จากน้ันน าท่านเข้าสูท่ี่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม  ไม่มีห้องพกัแบบ 3ทา่น ไม่มเีตียงเสริม 

พักเด่ียวเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND *** 

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย 
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หากห้องพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะน้ีก่าลังท่าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

วันที่สอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู   (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 

องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่

ส ถ า นี ก ร ะ เช้ า ไ ฟ ฟ้ า โ ก ต งจ า ย า  แ ล ะโด ย ส า ร รถ สู่ ก รุ ง

กัวลาลัมเปอร์  จากน้ันให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัด

กั น  น าท่ านแวะถ่ าย รูปกั บสัญ ลั กษ ณ์ ของตึ ก ระฟ้ าในนค ร

กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วย

ความสูงถึง 452 เมตร จากน้ันน าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะ

ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 

บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของ

สมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทาง

ราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้น

จากประเทศในเครืองจักรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก

และเป็นจดุเร่ิมต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวตัิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  

น าชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ จดุศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายดึ

ครองมะละกา ปัจจุบันเปน็สัญลกัษณ์ส าคญัของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจตัุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บน

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านคา้ตกึแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์

โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือส ีsalmon pink เป็นย่านที่มีสสีดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่

ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทา้ชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึน

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ดา้นไวเ้ปน็หลักฐานทางประวตัิศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้

เรียนรู้เท่าน้ัน ในยุคที่โปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งน้ีชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. 

Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ดา้นหน้ามีรูปปั้นนักบญุฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มี

ชื่อเสียงดา้นการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 คร้ัง

จนกระทั่งเสียชวีติศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝงัไว้ทีห่น้าโบสถ์แห่งน้ีกอ่นจะน าส่งตอ่ไปยัง

ประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคลา่อาณานิคม เมื่ออดตี 400 ปีมาแล้ว ถา่ยรูป

กับเรือสินคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซียซ่ึงเคยอยู่ภายใต้การ

ปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ อังกฤษ มากอ่น 

 จากน้ันน าคณะเดินทางสู่เมอืงยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน  - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) -  

                   มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้่าพุ Wonder Full (B/-/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน่าท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพ่ือเดินทางสู ่สิงคโปร์ 

 

09.00  น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซ่ึงล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมือง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมววิริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถา่ยรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์

ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มทีัศนียภาพที่สายงาม 

โดยมีฉากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมการสร้างคลา้ยหนาม

ทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซ่ึงในอดตีเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของ

สิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก มทีัศนียภาพที่สายงาม และเก็บ

ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เมื่อคร้ังที่พระองค์

เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก ผ่านชม  น่้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมือง

สิงคโปร์ตั้งอยูท่่ามกลางหมูต่ึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม ่หมู่

ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธรุกิจชาวฮอ่งกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณชิย์ขนาดใหญท่ี่สุดของเมือง โดย

คนสิงคโปร์เชือ่วา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน่าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล) 

 

OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่ม
โปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วัน
ก่อนการเดินทาง 
 

 

***หากซื้อเพ่ิมแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่านั้น 

หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
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ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่

แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่

ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ 

กาแล็กติกาซ่ึงผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเคร่ืองเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะ

คืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้า

เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่าน้ันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การ์ตูนเร่ืองมาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลยีที่คอยตอ้นรับคณุเข้าสูป่่าทบึแห่งน้ี

โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญแ่ละเจริญที่สดุในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ

แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้าง

โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวูด้ พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน

ท้องถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 

4มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมากอ่น นอกจากที่นี้เทา่น้ัน นอกจากนี้ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษ์

มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่ทุก

มุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่โดด

เด่นทีสุ่ดของรีสอร์ท เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศแห่งแรกของประเทศ

สิงคโปร์!!!สิงคโปร์!!!  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิิธภณัฑ์สัตว์น่้าเปิดใหม่ใหญ่

ที่สุดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 

33 33 SSGGDD  หรือ 850 บาท / ท่าน หรือ 850 บาท / ท่าน ))    

 จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถ

บรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไม่สนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเล่นบริเวณเกาะเซ็นโตซ่า / เล่นคาสิโน / 
ช็อปปิ้งที่ห้าง VIVO / เดินเล่นที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากน้ันอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร ์ 

มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 

Sands Sky Park ต้ังอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. 

บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่

หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส 

คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง

นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดย

มีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ 

อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอด

เหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้า

ยี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน่้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือ

ว่า Wonder Full การแสดงน้ี จัดข้ึนที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเทา่ 3* 

วันที่สี่   วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   

น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึน

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็น

พิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์

เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม       

จากน้ันแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับ

ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความ

สูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 SGD

และค่าเข้าโดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 

น่าคณะอิสระช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้อง

มาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย       

โปรดดูไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 
          

……….น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี

……….น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที ่TR 868 / Air Asia เที่ยวบินที่ FD350 

……….น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน่้ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ่านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการ 

**ส่าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

FEB-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

9-12 FEB 2018 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

23-26 FEB 2018 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

MAR-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0925-1240 

FD350 

2035-2200 

1-4 MAR 2018 

วันมาฆบูชา 
16,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

9-12 MAR 2018 
15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

16-19 MAR 2018 
15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

23-26 MAR 2018 
15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

APR-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

5-8 APR 2018 
วันจักรี 

15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
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AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

11-14 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 

2035-2200 

12-15 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

13-16 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

17,500.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

14-17 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

26-29 APR 2018 15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

MAY-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

4-7 MAY 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

11-14 MAY 2018 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
 

JUNE-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

8-11 JUNE 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

22-25 JUNE 
2018 

15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

JULY-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 

2200-2330 

13-16 JULY 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

20-23 JULY 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

27-30 JULY 2018 
วันเฉลิมพระชมน์

พรรษาฯ 
16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
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AUG-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 
FD350 

2035-2200 

10-13 AUG 2018 
วันแม ่

15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

17-20 AUG 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

31 AUG- 3 SEP 

2018 
15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

SEP-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 

2200-2330 

7-10 SEP 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

21-24 SEP 2018 15,555.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

OCT-2018 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเด่ียว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 

2200-2330 

5-8 OCT 2018 15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

12-15 OCT 2018 16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 

2035-2200 

20-23 OCT 2018 16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

26-29 OCT 2018 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด  2,000 บาท 

ทารกอายุต่่ากว่า 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 
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เงื่อนไขการจอง มัดจ่า ภายใน 2 วันท่าการ   
พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน 

 

อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืน  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข้ึน

ระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทปิคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน  
 ค่าทิปไกด์+ค่าทปิคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์  5 SGD/คน/วัน  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
 บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจา่และยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสัยจนไมอ่าจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 


