
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 
 เที่ยวสวนสนุกระดบัโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร) 
 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง  
 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 
 นั่งกระเช้าเคเบิล้คาร์ ชมววิที่เกน็ติง้ ไฮแลนด์ 
 สัมผสัเสน่ห์ เมืองกวัลาลมัเปอร์, ปุตราจาย่า, มะละกา, ยะโฮว์ 
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด 
 ชมโชว์แสงสียามค า่คืนที่ Marina Bay Sand 
 พกัที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เกน็ติง้ 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน 



  

 โปรดดูราคาและไฟล์ทบิน ทีต่ารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา – เกน็ติง้ไฮแลนด์              (-/L/-) 

07.00 น.             คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์1 สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หน้าท ี
ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี AK881 
12.40 น. ถึง สนามบินนานาชาต ิกวัลาลมัเปอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ 

รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าท่ีจตุัรัสปุตรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปุตรา มัสยิดสี
ชมพู (Putra Mosque) มสัยดิแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรัฐบาลสีชมพู
..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีท างานของนายกรัฐมนตรี ตั้ งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้าน
สถาปัตยกรรมของมุสลิมทนัสมยัท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 15,000 คน  
ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีสัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั สะพานสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง ซ่ึงมี
รูปร่างประหน่ึงลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM/ใบ ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกนิ 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพือ่เตรียมน าของส่วนตังที่จะน าไปใช้บนเกน็ติ้ง 1 คนื) 
น าท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเกน็ติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกอนั
หนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัหนาวเยน็ (โปรดน าเส้ือหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บน
ยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐ
เซลงังอร์ อยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกวัลาลมัเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินดว้ยความ
ยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ไดเ้ร่ิมลงมือตดัถนนข้ึนสู่
ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท 
โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึง
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Theme Park Hotel  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

** โรงแรม  ไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม 
พกัเดี่ยวเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ** 



  

หากห้องพกัที่บน GENTING HIGHLAND เตม็ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING 
DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

** อสิระอาหารเยน็ที่ GENTING HIGHLAND ** 
จากนั้นอสิระบนเกน็ติง้ตามอธัยาศัย 
ใหท่้านไดถ่้ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกกบัสถานท่ีต่าง ๆ และยงัมีบ่อนคาสิโนระดบัชาติ ท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกบัการเส่ียงโชคต่างๆ เช่น สลอ๊ตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรเข้ำคำสิโน ท่ำนสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรีใส่ชุด
สุภำพ เดก็อำยตุ  ำ่กว่ำ 21 ปี ห้ำมเข้ำในคำสิโน)  
** สวนสนุกกลางแจ้งขณะนีก้ าลงัท าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ** 
 

วนัที่สอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จตุัรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู                                                                               (B/L/D)    

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
สมัผสัอากาศเยน็สบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ  าลาสายหมอก นั่ง
กระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์   
จากนั้นให้ท่านไดช้มเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลมัเปอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนท่ีบริเวณท่ีแม่น ้ า 2 สายตดักนั 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสัญลกัษณ์ของตึกระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ดว้ยความสูงถึง 452 เมตร  
จากนั้นน าท่าน ผ่านชม มสัยดิอาเหมด็ เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล  า
รึกเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม   
น าท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย  
ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงขา้มกา้ เมอร์เดกา้สแควร์ ซ่ึง
เป็นจตุัรัสท่ีร าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็น

จุดเร่ิมตน้ของประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ท่ีเต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวนัตก  
น าชม จตุัรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนยก์ลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ท่ีฮอลนัดาเขา้ยดึครองมะละ
กา ปัจจุบนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการท่องเท่ียวเมืองมะละกาจตุัรัสดตัชส์แควร์ตั้งอยูบ่นถนนลกัษมานา สองฟาก
ถนนเป็นอาคารร้านคา้ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลกัษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก 
หรือสี salmon pink เป็นยา่นท่ีมีสีสดสวยงามทั้งตวัอาคารและอิฐท่ีปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทา้ 
ชม วิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบนัเหลือเพียงผนังส่ีดา้นไว้
เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เพ่ือให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้เท่านั้น ในยุคท่ีโปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งน้ี
ช่ือว่า NosaSenhora แต่เปล่ียนเป็น St. Paul เมือ่ชาวดตัช์เขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มีรูปป้ันนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ 



  

(St. Francis Xavier) ผูม้ีช่ือเสียงดา้นการเผยแผศ่าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิคและมาเผยแผศ่าสนาท่ีมะละกาถึง 4 
คร้ังจนกระทัง่เสียชีวิตศพของนกับุญฟรานซิสจึงไดรั้บการฝังไวท่ี้หน้าโบสถแ์ห่งน้ีก่อนจะน าส่งต่อไปยงัประเทศ
อินเดีย  
น าชม ป้อมปืน โปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูปกบัเรือสินคา้โบราณจ าลอง
จากตะวนัตก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเซียซ่ึงเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตุเกส และ องักฤษ 
มาก่อน 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สาม สิงคโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่า 
เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น า้พุ Wonder Full                                                                                                            (B/-/-)    

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
จากนั้นน าท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพ่ือเดินทางสู่ สิงคโปร์ 

  น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชม
วิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน 
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ี
หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉาก
ด้านหลัง เ ป็น“โรงละคร เอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้ว ย
สถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน  
ผา่นชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวม
ของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก มีทศันียภาพท่ีสายงาม และเก็บภาพความประทบัใจกับ “Elephant 
Statue” รูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความ
สมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จมาเยอืนสิงคโปร์ในคร้ังแรก  
น าท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก ทั้งชาว
สิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคนท่ีมาไหว้
ขอพรแลว้ประสบความส าเร็จนั่นเอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาตั้ง
รกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม  
เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถูกระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ยา่งยิง่ท่ี
สถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าให้หลายคนเช่ือว่า
เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์



  

ผา่นชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี ซนัเทค มา
จากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการ
พาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพุ และไดส้มัผสัน ้ าจะพบโชคดีและ 
ร ่ ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง
ระดับโลก UNIVERSAL STUDIO   (ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล) 
OPTIONAL !!! หากต้องการซ้ือบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการ
เดินทาง 

 
** หากซ้ือเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณ ี** 

*** (อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว) *** 
 
 
 

 
 

 
ให้ท่านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพ้บและ
สมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพื่อ
ท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบั



  

ความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์
 หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียปิตโ์บราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานใน
ท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลดห์รือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม 
ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ด้
ท่ี วอเตอร์เวิลด ์!! 
 โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผสั
เมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การ
แสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนน

แห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์คร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึง
คุณไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-
ด่ืม-ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนด์
เนมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้
เพลิดเพลินกบัการเยีย่มชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!! 

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกบั Marine 
Life Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1000 บาท / เด็ก อายุต า่กว่า 
12 ปี 29 SGD) 

จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้ า สามารถบรรจุน ้ าเค็ม
ไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ ากว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพงั
ของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

*** หากไม่สนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเล่นบริเวณเกาะเซ็นโตซ่า / เล่นคาสิโน / ช็อปป้ิงที่ห้าง VIVO / เดินเล่น
ที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอธัยาศัย 

จากนั้นอิสระท่านท่ี “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  
มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky 
Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ 23 SGD)  
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงั
มี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็นคาสิโนท่ี
เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะ
พนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตู้
พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้
ยี่ห้อดัง  ๆ ได้มากมาย  อา ทิ  Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการ
แสด งที่ มี ช่ื อ ว่ าWonder Full ก า รแสด งนี้  จั ด ขึ้ นที่ ล าน  Promenade 
หน้า Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3* 

วนัที่ส่ี   วดัพระเขีย้วแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
น าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน
พระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลาฤกษ์ เม่ือ
วนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่าง
เป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียว
แกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็
เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม       
จากนั้นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY 
THE BAY  อิสระใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ์ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ



  

สิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับให้ผูท่ี้มาเยอืน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ  
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD และค่าเข้าโดมอกี 28 SGD)  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าคณะอิสระชอ้ปป้ิง ถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้ง
อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์น้ี
เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย     

 พเิศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศ
ยานชางงี  เ กิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นทั้งศูนยก์ลางแห่ง
การบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงโดดเด่นดว้ยงาน
สถ า ปั ต ย ก ร ร ม ล ้ า ส มัย ใ น แบบสถ า ปั ต ย ก ร ร มสัญ ลัก ษ ณ์  
(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ
ช่ือดงัอยา่ง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) 
 มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มี
พ้ืนท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น สามารถเช่ือมต่อไปยงั
เทอร์มินอล 1-3 ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ยน ้ าตกยกัษ ์(Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้ า
ไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้ าวนขนาดใหญ่ดา้นล่าง 

โปรดดูไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
……….น. ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ สนามบนิชางก ี
……….น. ออกเดินกลบั โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบนิที ่TR 868  หรือ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD350 
……….น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมกีาร

ปรับขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมจี านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มหีัวหน้าทัวร์) 
 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
 



  

อตัราค่าบริการ 
JAN -2020 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พกัห้องคู่) 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 // 0925-1240 
TR868 // 2200-2330 

หรือ 
FD350 // 2030-2200 

16-19 JAN 2020 12,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 
 

FEB -2020 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พกัห้องคู่) 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 // 0925-1240 
TR868 // 2200-2330 

หรือ 
FD350 // 2030-2200 

7-10 FEB 2020 
วนัหยุดมาฆบูชา 

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 FEB 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAR -2020 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พกัห้องคู่) 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 // 0925-1240 
TR868 // 2200-2330 

หรือ 
FD350 // 2030-2200 

19-22 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2020 



  

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พกัห้องคู่) 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 // 0925-1240 
TR868 // 2200-2330 

หรือ 
FD350 // 2030-2200 

11-14 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAY -2020 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พกัห้องคู่) 

จอยแลนด์  พกัเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 // 0925-1240 
TR868 // 2200-2330 

หรือ 
FD350 // 2030-2200 

1-4 MAY 2020 
วนัแรงงาน 

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

7-10 MAY 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขบัรถ 1500 บาท เกบ็ที่สนามบิน 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      มเีตยีงลด   500  บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ไม่มเีตยีงลด   1,000  บาท 
ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี                                          ราคา   5,500  บาท 
**ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

 

 

 



  

***ทางบริษทัมตีัว๋ Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าควิเคร่ืองเล่น) 
จ าหน่าย (ต้องมตีัว๋ ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 

ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 
เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ  านวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 SGD หรือ 

1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

อตัรานีร้วม   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ ามนั กรุงเทพฯ–กวัลาลมัเปอร์–สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกั 3 คืน  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร์ท่านละ 1500บาทตลอดทริป 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 บตัรยนิูเวอร์แซลสตูดิโอ 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดยีวกนั เวลาใกล้เคยีงกนั โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 



  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก  าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 ตอ้งมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคนืเงินมัดจ าและยอดเต็มในทกุกรณ ี**** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณจีอยทัวร์ไม่สามารถคนืเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบ

เหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณ ี
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางใน
กรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้
เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทน
ของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 


