
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

FD97: มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน 

บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! 
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน  
* Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด 
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า   
   โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา  
* เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์  
* สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์   
   Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด                                                
* เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA น้้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม 
* บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์ 
*พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คนื สิงคโปร์ 1คืน  
                                                ก้าหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง 
ราคา

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

2-11ป ี

พักเด่ียว

เพิม่ 
จ้านวน 

28 มิ.ย.-1 ก.ค.61 13,888  

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 25 

12-15 ก.ค.61 14,888 4,500 25 

26-29 ก.ค.61 16,888 4,500 25 

9-12 ส.ค.61 15,888 4,500 25 

23-26 ส.ค.61 14,888 4,500 25 

6-9 ก.ย.61 14,888 4,500 25 

27-30 ก.ย.61 14,888 4,500 25 

11-14 ต.ค.61 15,888 4,500 25 

18-21 ต.ค.61  14,888 4,500 25 

25-28 ต.ค.61 15,888 4,500 25 

15-18 พ.ย.61 15,888 4,500 25 

13-16 ธ.ค.61 15,888 4,500 25 
 

 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์ Genting outlet premium-เก็นติ้งไฮส์แลนด์                                       
                                                                                                                      ---,เที่ยง,เย็น 
 



03.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1ช้ัน 3 ประตู 3-4   
เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร 

07.10 น.  ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD311 
10.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

(เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.)   
น าท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม 
จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช 
Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมา
อย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของ
ประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่
สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆน้ี ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่าง
เห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อ
เฉลิมฉลองและมีงานร่ืนเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูกลดลงคร้ังสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ
แทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย  

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย     น าท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า มาเลเซีย จากน้ันเราไปลิ้ม
รสช็อคโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลต ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และท่านสามารถ

เลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบ้านได้ด้วยน า
ท่ านไปถ่ายรูปกับ  ตึกแฝด KLCC น่ันคือ 
ห อ ค อ ยคู่  ปิ โ ต ร น า ส  Petronas Twin 
Towers อาคารหอคอยคู่ปิ โตรนาส) เป็น
ส ถ า ปั ต ย ก ร รม ที่ โ ด ด เด่ น ข อ ง เมื อ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย 
เซซาร์ เปลลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจ
ของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ เป็น
ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ระหว่าง
ทางน าท่านเลือกซ้ือของฝากพื้นเมือง ที่ข้ึนชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้น 
จาก น้ันน าท่ านเดินทางสู่  Resort World 
Genting น้าท่ านไปช้อปปิ้ งที่  Genting 

outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่  เปิดใหม่ล่าสุด 
บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ข้ึนสู่เก็นต้ิง ท่านจะได้พบกับร้านค้า
มากมาย สินค้าแบรนเนม ราคาพิเศษสุด จนถึงเวลานัดหมาย  น า
ท่านสู่  เก็นต้ิง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า น าท่าน
สนุกตื่นเต้นโดยน าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
แห่งหน่ึงของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู่ 

ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาว
เย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเล  6,000ฟิต อิสระ
ท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะโบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผน
โบราณ ,สวนสนุกTheme Park  ภายในเฟสเวิล์ดพลาซ่า (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก 
เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสีย่งโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ 
บริการตลอด 24ช.ม. (กรณีเข้าคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้ม
ส้น และไม่นุ่งขาสั้น )   
: บนเก็นติ้งไฮแลนด์อุณหภมูิ18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปดว้ย: 

ค้่า   บริการ อาหารค้่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดิน 
: เข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL (ขอสงวนสิทธิกรณีโรงแรมบนเก็นต้ิง
เต็มหรือมีงาน Event โดยมาพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน)   
**ท่ีพักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อ

ห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ช าระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท** 
 

 

 

วันที่สอง      เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-มะละกา-โยโฮบารู                           
 เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                     

  เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้า จากนั้นข้ึนรถปรับอากาศเดินทางถ่ายรูปเป็นที่ระลึก วัด
ถ้้าบาตู (Batu Cave) ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่ มีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งปากทางข้ึนบันไดสู่ปากถ้ า  น า
ท่านเดินทางชม เมืองใหม่ปุตราจายา ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก อาทิ นาฬิกา 
น้ าหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุ
ตราจายา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่สวยงามมีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่น่ีคือ สวนพฤษ
ชาติ ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที่ท้างานของ



นายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพู อาคารที่ท้าการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ที่มีทัศนียภาพที
สวยงาม  

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

บ่าย      น าท่านเดินทางสู่  เมืองมะละกา  เป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าส าคัญที่มีการติดต่อค้าขายหรือเป็น
เมือง  เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวาน 
ทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย
อยู่หลายคร้ังหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ 
ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
มาเลเซียน าท่านชมมะละกา น าท่านเดินทางไปชม  ย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อมะละ
กา  จากนั้นเดินข้ึนไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่ยอดเนิน ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งน้ีสร้าง
ข้ึนโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใช้ชื่อโบสถ์ว่า Duarte 
Coelho ในปี 1521 ด้วยความตั้งใจให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เมือง เมื่อคร้ังที่พวกดัตช์ เข้ายึดครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งน้ี
เป็น  ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์น้ีสร้างเสร็จในปี 1753 ได้
มีการยกเลิกการใช้งานโบสถ์ และชาวดัตช์เปลีย่นเนินเซนตป์อนด์
เป็นสุสานฝั่งศพของบุคคลส าคัญ สุสานเปิดภายในเซน  ต์ปอนด์ 
เป็ นสถานที่ ฝั่ งศพของ  St. Francis Xavier เมื่ อปี  1553 
หลังจากน้ันได้มีการเคลื่อนย้ายส่วนที่เหลืออยู่ไปยังเมืองโกอา 
ในอินเดีย มีอนุสาวรีย์หินอ่อนของ St. Francis Xavier เพื่อร าลึก
ถึงการกักกันเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา ที่บริเวณโบสถ์บนยอดของเนิน 
เป็นสถานที่ชมวิวอันน่าตื่นตา และหลุมฝั่งศพแบบดัตช์ที่สวยงาม
สามารถพบเห็นได้ภายในโบสถ์ จากน้ันน าท่านไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับ
โบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้านล่างเนินเขา เป็นที่ตั้งของป้อมปรา  การ A’Famosa หรือ Porta De Santiago 
ซ่ึงสร้างข้ึนเมื่อปี 1511 และถูกท าลายโดย  พวกดัตช์แถบทั้งหมด เหลือไว้เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อม
ปราการ บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา ป้อมเก่ารอบ ความเสียหายมากมาย และบางส่วนถูก
ซ่อมแซมโดยพวกดัตช์เมื่อปี 1670 และสลักชื่อ East India Company ไว้  จากน้ันน าท่านน าท่าน
เดินทางสู ่โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์ 

ค้่า          รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารน้าท่านเข้าทีพ่กั   
:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   

 

วันที่สาม        โยโฮบารู- สิงค์โปร์-เมอร์ไลออนส-์วัดพระเขี้ยวแก้ว-น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง 

           Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด                                  เช้า,เที่ยง,---                                                 
 

เช้า     บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์  น าท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง(เดิน
ทางผ่านด่านมาเลเซียสู่สิงคโปร์ โดยรถบัส) 
จากน้ันซิตี้ทัวร์เมืองสิงคโปร์ น าท่านผ่านชมเมือง เร่ิมจากปาดัง 
สนามขนาดใหญ่ซ่ึงล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ
ศาลาว่าการเมือง จากนั้นน าท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็น
จุดชมวิวริมแม่น้้า สิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไล
อ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ซ่ึงมีอายุกว่า 30 ปี โดย
รูปปั้นคร่ึง สิงโต คร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซ่ึงมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ  การออกแบบ  The Merlion น้ี ถูก
ผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและต านาน ซ่ึงมีหัวเป็น สิงโต และ
ล าตัวเป็นปลาก าลังโต้คลื่น  ส่วนหัวน้ันเป็นสัญลักษณ์ของต านาน
การค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามต านาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนล าตัวที่ เป็นปลา 
แสดงถึงการเร่ิมต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตน่ันเอง  ใกล้ๆ กันท่านจะพบ
กับ โรงละครเอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับ
เปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง  

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึน  
เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมัย
ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ราว 62 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์
และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 
และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซ้ือของที่ระลึกตาม
อัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.  
น้าท่านชม น้้าพุแห่งความมั่งค่ัง(Fountain of Wealth) 



อาคาร Suntec City เป็นกลุ่มอาคารที่ถูกสร้างข้ึนมาโดยยึดหลัก
ของฮวงจุ้ยล้วนๆ ตึก 5 หลังประหน่ึง อุ้งมือมีห้าน้ิวเรียงราย ในแง่
ของความเชื่อเร่ืองโชคลาภซินแส้ฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าตัววงแหวนที่มี น้ าพุ่ งออกมาเข้าสู่ ใจกลางน้ าพุ มี
ความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น 
น้ าพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก 
SUNTEC CITY โดยสายน้ าประหน่ึงความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน 
กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน  Suntec City แล้วได้มาเดินรอบน้ าพุ

แห่งน้ีสามรอบโดยเอามือแตะที่น้ าพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ า
แห่งโชคลาภและความโชคดหีรือรวยตึกน้ียังเป็นหา้งชอ็ปปิ้งมอลล์ 
และ อาคารส านักงานขนาดใหญ่   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE 
BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ 
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina  Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ
กับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับ  ให้ผู้ที่มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตส์้าหรับ Super Tree 8SGD (208บาท) 
และ 2Domes 28SGD (700 บาท)  จากน้ันเดินทางต่อสู่ ย่านออร์ชาร์ด สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่ว
โลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านค้าต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ  
สินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา (อาหารเย็นอิสระตาม
อัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางเข้าที่พัก 

: โรงแรม Oxford Hotel, Quality Hotel หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ ระดับโลกที่  รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า  (Resort World 
Sentosa) เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งน้ีจะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่
เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้ง
พ ลา ซ่ า  Festive Walkและยู นิ เวอ ร์แ ซ ล  ส ตู ดิ โอ  สิ งค โป ร์  
(Univerl Studios Singapore)เฟสทีฟวอล์ก(Festive Walk) 
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท *แจ้ง
ก่อนเดินทาง7วัน) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิ

เวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเคร่ืองเล่นและจุดท่องเที่ยวจาก
ภาพยนตร์ชื่อดัง  24  จุด โดยที่  18 จุดน้ัน มีอยู่แต่
สิงคโปร์เท่าน้ัน ยูนิเวิอร์แซล  สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวน
สนุกระดับโลก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวน
สนุกจากภาพยนตร์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความ
เป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์  แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซน
ฮอลลีวู๊ด โซนไซไฟซิต้ี  อียิปต์โบราณ  เดอะ ลอสท์

เวิล์ด  (THE LOST WORLD)  จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ 
(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นต้น ซ่ึงมีความ

เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบ
อันสวยงาม  แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง  
และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง  โดยจะมี
เคร่ืองเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้ส าหรับให้ความเพลิดเพลิน
แก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน  พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียก
เสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยส าหรับครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย  
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  สิ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ  อ า ทิ เ ช่ น  
BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์:
การผจญภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเคร่ืองเล่นจาก
ภาพยนตร์ที่ได้รับความส าเร็จเปน็อย่างมาก เร่ือง “ มาดากัสการ์ ” เคร่ืองแรกของโลกจากด
รีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATIONจุดท่องเที่ยวจากเร่ืองปราสาทเชร็ค 
แห่งแรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียที่จะมีSHREK 4D เคร่ืองเล่น

 

วันที่สี่          Resorts World Sentosa  Universal Studio สิงคโปร์                                                                   
        สนามบินชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                เช้า,--,--  

 



และจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์  สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ 
และพิ เศษสุดส าหรับเด็กๆ แคนูโนปี้  ฟลาย  จูราสสิคพาร์ค  เป็นต้น และเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด 
Transformers Theme Park  ถูกสร้างเฉพาะที่Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal 
Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่าน้ัน เปิดบริการในเดือนธันวาคม 54 และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟ
วอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง 
ร้านค้ามากมาย ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย   
(อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม)  
จนถึงเวลานัดหมาย จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี   

20.40 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบิน  THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD350 
22.05 น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ  
 

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

  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อท่านตกลงเดินทาง 
จ่ายค่าจอง ค่าทวัร์แล้ว มสิามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
ค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ทา่นเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ง
บริษัทก่อนทา้การจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะน้ันบริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณกีรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 
ประกาศส้าคัญ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการข้างต้นเน่ืองมากจากการปรับข้ึน ราคาของสายการบินเชอร์ชาร์ท
น้ ามัน ภาษีสนามบิน คา่ประกันภัย อตัราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบตัรโดยสารแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงชือ่ วันเดินทาง หรือยกเลกิคืนเงินได ้ ทุกกรณี    

 
 

ข้อมูลควรทราบการเดินทาง 

สายการบินที่ใช ้ THAI AIR ASIA (FD) 

เวลา เวลาประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเชค็สภาพอากาศก่อนเดินทางอีกคร้ัง) 

สกุลเงิน มาเลเซีย   เงินริงกิต  (RM)  1 RM = 9-10  บาท   โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อน
เดินทาง   สิงคโปร์ ดอลล่าสิงคโปร์ ( SD)   1 SD = 25 -26 บาท  โดยประมาณ กรุณา
ตรวจสอบกอ่นเดินทาง 

โรงแรม จ านวน 3 คืน คือ เก็นติ้ง  1คืน  โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน   
กรณีเดินทางเป็นจ านวนคี่ จดัพัก 3ท่านมเีตียงเสริมให ้
 

อาหาร มื้อเช้า  จัดบุฟเฟต่์ของโรงแรม  มื้อเที่ยง และเย็น จดัเปน็เช็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 ท่าน 
ร้านอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คียงถูกปากคนไทย แต่อาจจะไม่จดั ท่านอาจจะ
เตรียม น้ าพริกไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กับเมอืงไทย แต่จะมี  3 รู  กรุณาเตรียมปลั๊ก 3 ขาเหลี่ยมไป 

น้ าดื่ม น้ าดื่ม จะมีบริการทา่นละ 1ขวดต่อวัน  
บางโรงแรม อาจจะไม่มีน้ าดืม่ แต่จะมีชา กาแฟ บริการในห้องฟรี  

ภาษา มาเลเซีย  ใช้ภาษาทอ้งถิ่น  ยาว ีจีนกลาง ภาษาอังกฤษ 
สิงคโปร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรียมตวัการเดินทาง 

บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตวัการเดินทาง ชือ่หวัหน้าทวัร์ เบอร์โทร จดุนัดหมาย 
ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดินทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได ้ขั้นต่ า 20 ท่านข้ึนไป มหีัวหน้าทวัร์บริการ 

การให้ทิป ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ( รวม 4 วัน รวมเปน็  100 ริงกิต) สา้หรับหัวหน้า
ทัวร์ข้ึนอยู่กับความประทบัใจในการบริการ 

ค่าบริการน้ีรวม   ค่าเคร่ืองบินไปกลบั ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้้ามันแล้ว, 
ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ตลอดรายการ  , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)   , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุใน
รายการ   , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน้ าดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกัน
อุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การ
เจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีลูกค้าต้อการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มกรุณาติดต่อบริษัท)  

ค่าบริการน้ีไม่รวม  ค่าใช้จา่ยส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท ์ คา่ซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  ทวี ี  ช่อง
พิเศษ,ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% (ถ้าไมเ่อาใบก ากับภาษีไม่ตอ้งจ่าย) , ค่าใช้จา่ยอันเกดิจากอุบตัิภัย
ทางธรรมชาต ิ การประท้วง  การนัดหยดุงาน หรือการเกดิจลาจลหรือ การปฏเิสธไมใ่ห้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าทีแ่รงงานทั้ง
ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ,.ค่าทิปไกด์ 



คนขับรถ (4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต) สา้หรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบรกิาร, ค่าบัตรเข้ายูนิ
เวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทาง(พาสปอต)เหลืออายกุารใช้งานไมต้่่ากวา่  6  เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏเิสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ* 

เงื่อนไขในการจอง   มัดจา้ ภายใน 2 วันท าการ  และ ช าระส่วนที่เหลอืกอ่นวันเดินทางอยา่งน้อย 25 วันลว่งหน้า (การ
ไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลกิการเดินทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมื่อท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมัด
จ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งสิ้น 
 
 

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนทา้การจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไมถ่งึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน,การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  
6. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  
7. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7วันกอ่นการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการได้ลว่งหนา้ได้  
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  
10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  
11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม กรุณาแจ้งบริษัทลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเที่ยวและ ชอ้ปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 
13. บริการน้ าดื่มทา่นวันละ1ขวดต่อคนตอ่วันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง  
14. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไวส้ าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เทา่น้ัน ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์   (ทา่น
สามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
15. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด  
 
 
 


