
  

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พกัที!สงิคโปร ์1 คนื 
� เที!ยวสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

� บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  
� น ั!งกระเชา้เคเบิ@ลคาร ์ชมววิที!เก็นติ@ง ไฮแลนด ์
� สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปตุราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์
� ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิ@ งออรช์ารด์ 



� ชมโชวแ์สงสยีามคํ!าคนืที! Marina Bay Sand 
� พกัที!โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นต ิ@ง 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ที!ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั@น!! 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นต ิ@งไฮแลนด ์ (-/L/-) 

07.00  น. คณะพรอ้มกนัที!สนามบนิดอนเมอืง ช ั@น3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สาย
การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ที!ของบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.25  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เที!ยวบนิที! 
AK881 

12.40 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เที!ยง บรกิารอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็นที�ตั �งของ
หน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพ
ฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหม่
ของประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจําที�จัตรัุสปตุรา โดยมฉีาก
หลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู (Putra Mosque) มสัยดิแหง่เมอืง
ซึ�งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั �งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา ทําเนยีบรัฐบาลสี
ชมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิ�งใหญแ่ละสถานที�ทํางานของนายกรัฐมนตร ี
ตั �งอยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิ
ทันสมยัที�สดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน  
ใชเ้ป็นสถานที�ที�สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซนั สะพานสวยที�สดุแหง่หนึ�ง ซึ�งมรีปูรา่งประหนึ�งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนั�นเดนิทางตอ่สู ่เก็นติ@งไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึ@นกระเชา้ เพราะฉะน ั@นทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิ@วไปดว้ยเพื!อเตรยีมนําของสว่นตงัที!
จะนําไปใชบ้นเก็นติ@ง 1 คนื) 

 

นําท่านนั�ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึ�นสูย่อดเขาเก็นติ�ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ�งยาวที�สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุ
เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ?อนัหนาวเย็น (โปรดนําเสื@อหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติ�งไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ
เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกว่าระดับนํ�าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์
ตง ไดเ้ริ�มลงมอืตัดถนนขึ�นสูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 
2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึ�งปัจจบุนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น Theme Park Hotel  
 

จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดี!ยวเพิ!ม 1,500 บาทเฉพาะที! Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อสิระอาหารเย็นที! GENTING HIGHLAND *** 

จากน ั@นอสิระบนเก็นติ@งตามอธัยาศยั 



 

หากหอ้งพกัที!บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิzในการเปลี!ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที! KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึกบัสถานที�ตา่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิที�ไดรั้บอนุญาต
จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสี�ยงโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านที�ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนี@กําลงัทําการปรบัปรุงเพื!อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

 
วนัที!สอง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัรุสัดชัทส์แควร ์– ยะโฮวบ์าร ู  (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที�มอีุณหภมูเิฉลี�ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลา
สายหมอก นั� งกระ เช า้ ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระ เช า้ไฟฟ้าโกตงจายา  และโดยสารรถสู่ก รุ ง
กัวลาลัมเปอร ์ จากนั�นใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึ�งเป็นเมอืงที�
ตั �งขึ�นที�บรเิวณที�แมนํ่�า 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์
ตกึปิโตรนสั ซึ�งเป็นอาคารแฝดที�สูงที�สุดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร จากนั�นนําท่านผ่านชม 
มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที�สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื�อลํารกึ
เหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครั�งที� 1 และ 2 บรเิวณนั�นเป็นสวนสาธารุณะที�สวยงาม  จากนั�นนํา
ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ที�ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผา่นชม อาคาร
สุลตา่น อบัดลุ ซามดั ที�ปัจจุบันเป็นสถานที�ของทางราชการ ตั �งอยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึ�ง
เป็นจัตรัุสที�รําลกึถงึวันที�มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เที!ยง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริ�มตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ี�เต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวันตก  
นําชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ที�ฮอลันดาเขา้ยดึ
ครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณ์สําคญัของการทอ่งเที�ยวเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควรต์ั �งอยูบ่น
ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์
โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นที�มสีสีดสวยงามทั �งตัวอาคารและอฐิที�
ปนูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตั �งอยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึ�น
ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงผนังสี�ดา้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวตัศิาสตรเ์พื�อใหค้นรุน่หลังได ้
เรยีนรูเ้ทา่นั�น ในยคุที�โปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นี�ช ื�อวา่ NosaSenhora แตเ่ปลี�ยนเป็น St. 
Paul เมื�อชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปั�นนักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ ี
ช ื�อเสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาที�มะละกาถงึ 4 ครั �ง
จนกระทั�งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ี�หนา้โบสถแ์หง่นี�กอ่นจะนําสง่ตอ่ไปยงั
ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมื�ออดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปู
กบัเรอืสนิคา้โบราณจําลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึ�งเคยอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

 จากนั�นนําคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ ูประตสููส่งิคโปร ์
คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที!สาม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) -  
                   มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชวน์ํ @าพ ุWonder Full (B/-/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั 

จากน ั@นนําทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพื!อเดนิทางสู ่สงิคโปร ์
 
09.00  นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซ ึ�งลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่�าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์
ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั�นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี�หนัหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพที�สายงาม 
โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนาม
ทเุรยีน ผา่นชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั �งของรัฐสภาของ
สงิคโปร ์ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทีัศนยีภาพที�สายงาม และเก็บ
ภาพความประทับใจกบั “Elephant Statue” รปูปั�นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 
ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื�อสรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มื�อครั �งที�พระองค์
เสด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครั �งแรก ผา่นชม  นํ @าพุแหง่ความม ั!งค ั!ง Fountain of wealth แหง่เมอืง
สงิคโปรต์ั �งอยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี� ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิ�นใหม ่หมู่
ตกึซนัเทค สรา้งขึ�นโดยนักธรุกจิชาวฮอ่งกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดย
คนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานนํ�าพ ุและไดส้มัผัสนํ�าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซื@อบตัรสวนสนุกเพิ!ม
โปรดแจง้ ณ เวลาที!จองทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
 

 
***หากซื@อเพิ!มแลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ั!วโมงเทา่น ั@น 
หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพื!อความสะดวกในการทอ่งเที!ยว)*** 
 

 

 

 



 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสุข สนุกไมรู่จ้บในที�เดยีวที�ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ที�โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที�

แรกและที�เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครื�องเล่นที�

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ที�สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั �งหวาดเสยีวและสงูที�สดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ ื�อดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึ�งผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครื�องเลน่เขยา่ขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี�จะ

คบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครล่วงลํ�าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านั�นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสี�ยงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรื�องมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี�,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี�

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงที�ใหญแ่ละเจรญิที�สดุในอเมรกิา และตื�นตาไปกบับรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชั�น!สรา้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติี�ที�จะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี� โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั �งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั �งชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรื�องเชร็ค ซึ�งคณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากที�นี�เทา่นั�น นอกจากนี�ยงัมมีมุ ลดความหฤหรรษ์

มาที�กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับที�รอเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มจากทั�วทกุ

มมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิ�ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายที�โดด

เดน่ที�สดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสิใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศโนแหง่แรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซื@อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ @าเปิดใหมใ่หญ่

ที!สดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื@อ สามารถซื@อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายตุํ!ากวา่ 12ปี 29 SGD))    
 จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตนํ้�า สามารถ
บรรจุนํ�าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์�ากว่า 100,000 ตัว 
ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั�วโลก 
 

*** หากไมส่นใจเที!ยวสวนสนกุ สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / 
ช็อปปิ@ งที!หา้ง VIVO / เดนิเลน่ที!หาด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

จากน ั@นอสิระทา่นที! “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ี!สดุในสงิคโปร ์ 
มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The 
Sands Sky Park ต ั@งอยูช่ ั@นที! 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึ@นลฟิท ์23 SGD)  
 
 
 
 
 



เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั �งอยู่บนอาคารทั �ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี�ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญท่ี�สดุในโลก มพีื�นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที�

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ 

คาสโิน” ที�ตั �งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั� งตรงขา้มกับตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ�ง

นักทอ่งเที�ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดย

มโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้

อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอด

เหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ�งทั �งหลายสามารถเลอืกซื�อสนิคา้

ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํ @า ที!ใหญท่ี!สุดใน South East Asia กบัการแสดงที!มชีื!อ

วา่ Wonder Full การแสดงนี@ จดัข ึ@นที!ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที!

น ั!งหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัที!ส ี!   วดัพระเขี@ยวแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั   

นําท่านเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขี@ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ�น
เพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแหง่นี�สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย
ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญ
สงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั �นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิี   ชั �น 2-3 เป็น
พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองค์
เจา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม       
จากน ั@นแหลง่ทอ่งเที!ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที�ใหญ่ที�สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกับ

ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งต่อเนื�องแห่งชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนี�ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super tree  คู่ที�มคีวาม

สงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึ�น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึ@นลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD

และคา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  
13.30 น. รบัประทานอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื!อดงั ระดบั 5 ดาว 

นําคณะอสิระชอ้ปปิ@ ง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั �งอยูบ่นถนนสายนี�เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้ง
มาผ่านที� ท่าเรือของสงิคโปร์นี�เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิ� งระดับโลก เพราะว่ามี
ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั �นดมีากมายตั �งอยูเ่รยีงราย สองฝั�งถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอื�นๆอกีมากมาย       

โปรดดไูฟลท์บนิที!ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั@น!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เที!ยวบนิที! TR 868 / Air Asia เที!ยวบนิที! FD350 

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี!ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึ@นของภาษนํี@ามนัของสายบนิ 



กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื!อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึ@นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ั�วเครื!องบนิภายในประเทศเพื!อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ!ม 1,000 บาท** 

APR-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

26-29 APR 2018 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

MAY-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

4-7 MAY 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

11-14 MAY 2018 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
 

JUNE-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

8-11 JUNE 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

22-25 JUNE 
2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

JULY-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

13-16 JULY 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

20-23 JULY 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 

27-30 JULY 2018 
วนัเฉลมิพระชมน์

พรรษาฯ 
16,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 



2035-2200 

AUG-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

10-13 AUG 2018 
วนัแม ่ 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

17-20 AUG 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

31 AUG- 3 SEP 
2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

SEP-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

7-10 SEP 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

21-24 SEP 2018 15,555.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

OCT-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

5-8 OCT 2018 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

12-15 OCT 2018 16,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

20-23 OCT 2018 16,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

26-29 OCT 2018 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

เด็กอายตุํ!ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายตุํ!ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  2,000 บาท 

ทารกอายตุํ!ากวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 



 
เง ื!อนไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ / สว่นที!เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

อตัรานี@รวม   
� คา่ตั~วเครื�องบนิ และภาษีนํ�ามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตั~วกรุ๊ป)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  
� คา่ที�พัก 3 คนื  
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�น

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
อตัรานี@ไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถที!ประเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 600 บาทตลอดทรปิ 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  
� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ�าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   
� บตัรยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
**ขอสงวนสทิธิz ในการเปลี!ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี!ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี!ยนไปบนิ Low Cost 
 

เอกสารที!ใชใ้นการเดนิทาง   
� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ื!อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื!องจากคา่บรกิารที!สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื�องจากตั~วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั~วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ?ในการคนืเงนิทั �งหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 

6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื�องจากรายการ
ทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ?การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ?ที�จะเลื�อนการ
เดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไม่
วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 


