
 

 
 

 
 
 
 
 
 

โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 
พักท่ีสิงคโปร% 1 คืน 

� เท่ียวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม8รวมค8าบัตร) 
� บินเข;ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร%  ไม8ย;อนทาง  
� นั่งกระเช;าเคเบ้ิลคาร% ชมวิวท่ีเก็นติ้ง ไฮแลนด% 
� สัมผัสเสน8ห%เมืองกัวลาลัมเปอร% , ปุตราจาย8า ,มะละกา, ยะโฮว% 
� ถ8ายรูปคู8เมอร%ไลอ;อน ขอพรเจ;าแม8กวนอิม ช;อปปJKงออร%ชาร%ด 
� ชมโชว%แสงสียามค่ําคืนท่ี Marina Bay Sand 



 

� พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว% 1 คืน // สิงคโปร% 1 คืน 
โปรดดูราคาและไฟล%ทบิน ท่ีตารางขายท;ายรายการเท8านั้น!! 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร% – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด% (-/L/-) 

07.00  น. คณะพร;อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน3 ประตู1 เคาน%เตอร%1 สายการบิน Air Asia โดยมี
เจ;าหน;าท่ีของบริษัทฯ คอยต;อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.25  น. เหินฟbาสู8กรุงกัวลาลัมเปอร% ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร% เอเชีย เท่ียวบินท่ี AK881 
12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร% หลังผ8านพิธีการตรวจคนเข;าเมืองเรียบร;อย  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

บ�าย  นําท�านเดินทางสู�เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตรา
จายา..นครแห�งอนาคต อันเป�นท่ีตั้งของหน�วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝ*นในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาป*ตยกรรมต�างๆ ในนครหลวงแห�งใหม�ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ
ความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป�นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู 
(Putra Mosque) มัสยิดแห�งเมืองซ่ึงสร3างจากหินอ�อนสีกุหลาบ ต้ังอยู�ริม
ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ�และสถานท่ี
ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยู�เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด3าน

สถาป*ตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนได3ถึง 15,000 คน  
ใช3เป�นสถานท่ีท่ีสัมมนา การประชุมต�างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสุดแห�งหนึ่ง ซ่ึงมี
รูปร�างประหนึ่งลูกศร พุ�งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนั้นเดินทางต�อสู� เก็นติ้งไฮแลนด% Genting Highland  
ถึงสถานีกระเช;าลอยฟbา SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค�าฝากกระเป�า 5 RM / ใบ 
ห�ามนํากระเป�าใบใหญ�ข้ึนกระเช�า เพราะฉะนั้นท�านสมาชิกทัวร*ต�องเตรียมกระเป�าใบเล็กขนาดไม�เกิน 
22x14x9 นิ้วไปด�วยเพ่ือเตรียมนําของส�วนตังท่ีจะนําไปใช�บนเก็นติ้ง 1 คืน) 
นําท�านนั่ง กระเช3าลอยฟ<า ข้ึนสู�ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะได3สัมผัสปุยเมฆ
หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเส้ือหนาวติดตัวไปด�วย) 
เก็นต้ิงไฮแลนดD สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขต
ติดต�อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอรD อยู�สูงกว�าระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟPต หรือ 1,800 เมตร ห�างจากนคร
กัวลาลัมเปอรD 58 กิโลเมตร การก�อสร3างดําเนินด3วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหDตง ได3เริ่มลงมือ
ตัดถนนข้ึนสู�ยอดเขาในปR 2508 ใช3เวลาถึง 4 ปR แล3วจึงดําเนินการสร3างรีสอรDท โดยในปR 2514 ได3เปPดโรงแรม
แห�งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงป*จจุบันได3เปลี่ยนชื่อเป�น Theme Park Hotel  
 

จากนั้นนําท�านเข3าสู�ท่ีพัก 



 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท8า  3 * 
***โรงแรม  ไม8มีห;องพักแบบ 3ท8าน ไม8มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 
 

***อิสระอาหารเย็นท่ี GENTING HIGHLAND *** 
จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย 

 

หากห;องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเปzน GENTING DAY TOUR และมา
นอนท่ี KUALA LUMPUR แทน 

 
ให3ท�านได3ถ�ายรูปภาพเก็บไว3เป�นท่ีระลึกกับสถานท่ีต�าง ๆ และยังมีบ�อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได3รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย�างถูกต3องตามกฎหมาย เชิญท�านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต�างๆ เช�น สลaอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร�า ลูกเตbา ตู3ม3า เป�นต3น(สําหรับท
านท่ีต�องการเข�าคาสิโน ท
านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส

ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากว
า 21 ป) ห�ามเข�าในคาสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจ;งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปJดเปzน 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

วันท่ีสอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท%สแควร% – ยะโฮว%บารู   (B/L/D)    

เช;า        รับประทานอาหารเช;า ณ โรงแรมท่ีพัก 
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปR 16-24 องศาเซลเซียส จนได3เวลาอําลาสายหมอก 
นั่งกระเช3าไฟฟ<ากลับสู�สถานีกระเช3าไฟฟ<าโกตงจายา และโดยสารรถสู�กรุงกัวลาลัมเปอรD  จากนั้นให;ท8านได;ชม
เมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร% ซ่ึงเป�นเมืองท่ีต้ังข้ึนท่ีบริเวณท่ีแม�น้ํา 2 สายตัดกัน นําท�านแวะ
ถ�ายรูปกับสัญลักษณDของตึกระฟ<าในนครกัวลาลัมเปอรD ตึกปJโตรนัส ซ่ึงเป�นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด3วย
ความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนําท�านผ�านชม มัสยิดอาเหม็ด เก�าแก�และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ�ายรูปกับ 
อนุสาวรีย%ทหารอาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณD การสู3รบได3แก�สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้นเป�นสวนสาธา
รุณะท่ีสวยงาม  จากนั้นนําท�านชม พระราชวังอิสตันน8า ไนการ�า ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ
มาเลเซีย ผ�านชม อาคารสุลต8าน อับดุล ซามัด ท่ีป*จจุบันเป�นสถานท่ีของทางราชการ ต้ังอยู�ตรงข3ามกับ เมอรD
เดก3าสแควรD ซ่ึงเป�นจัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได3ฉลองเอกราชพ3นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บ�าย จากนั้นนําท�านเดินทางสู� เมืองมะละกา “นครแห�งประวัติศาสตรDของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและ

เป�นจุดเริ่มต3นของประเทศมาเลเซีย ย3อนรอยประวัติศาสตรDท่ีเต็มไปด3วยร�องรอยอารยะธรรมตะวันตก  นําชม
จัตุรัสดัชท%สแควร% จุดศูนยDกลางทางการปกครองในตลอดช�วงระยะเวลา 154 ปR ท่ีฮอลันดาเข3ายึดครองมะละ
กา ป*จจุบันเป�นสัญลักษณDสําคัญของการท�องเท่ียวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชDสแควรDตั้งอยู�บนถนนลักษมานา สอง
ฟากถนนเป�นอาคารร3านค3าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว�า 200 ปR มีเอกลักษณDโดดเด�นในการทาสีแดงปูน
กินหมาก หรือสี salmon pink เป�นย�านท่ีมีสีสดสวยงามท้ังตัวอาคารและอิฐท่ีปูนถนนทางเดินรถและทางเดิน



 

เท3าชมวิหาร St.Paul’s Church ต้ังอยู�บนเนินเขาเซนตDปอล สร3างข้ึนในปRพ.ศ. 2064 ป*จจุบันเหลือเพียงผนัง
สี่ด3านไว3เป�นหลักฐานทางประวัติศาสตรDเพ่ือให3คนรุ�นหลังได3เรียนรู3เท�านั้น ในยุคท่ีโปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถDแห�งนี้ชื่อว�า NosaSenhora แต�เปลี่ยนเป�น St. Paul เม่ือชาวดัตชDเข3ามาปกครอง ด3านหน3ามีรูปป*jน
นักบุญฟรานซิส เซเวียรD (St. Francis Xavier) ผู3มีชื่อเสียงด3านการเผยแผ�ศาสนาคริสตDนิกายโรมันคาทอลิค
และมาเผยแผ�ศาสนาท่ีมะละกาถึง 4 ครั้งจนกระท่ังเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได3รับการฝ*งไว3ท่ีหน3า
โบสถDแห�งนี้ก�อนจะนําส�งต�อไปยังประเทศอินเดีย ชมปbอมป}นโปรตุเกส  เอฟาโมซ8า ในยุคล�าอาณานิคม เม่ือ
อดีต 400 ปRมาแล3ว ถ�ายรูปกับเรือสินค3าโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแห�งประวัติศาสตรDของมาเลเซียซ่ึง
เคยอยู�ภายใต3การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก�อน 

 จากนั้นนําคณะเดินทางสู�เมืองยะโฮวDบารDรู ประตูสู�สิงคโปรD 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท�านเดินทางเข3าสู�ท่ีพัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท�า 

วันท่ีสาม สิงคโปร% - CITY TOUR – เมอร%ไลอ;อน  - วัดเจ;าแม8กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO 
                   (ไม8รวมค8าบัตร) - มารีน8า เบย% แซนด% – ชมโชว%น้ําพุ Wonder Full (B/-/-)    

เช;า        รับประทานอาหารเช;า ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากนั้นนําท8านข;ามด8านยะโฮว%บารู เพ่ือเดินทางสู8 สิงคโปร% 

09.00  นําท�าน ชมเมืองสิงคโปร% ซ่ึงล3อมรอบด3วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว�าการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอลDค ซ่ึงเป�นจุดชมวิวริมแม�น้ําสิงคโปรD ท�านสามารถ ถ8ายรูปคู8กับ  เมอร%ไลอ;อน สัญลักษณ%ของ
ประเทศสิงคโปร% โดยรูปป*jนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน3าออกทางอ�าวมาริน�า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉาก
ด3านหลังเป�น“โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด�นด3วยสถาป*ตยกรรมการสร3างคล3ายหนามทุเรียน ผ�านชม 
“Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก�า ซ่ึงในอดีตเป�นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปรD ป*จจุบันเป�นจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเต3นรํา การแสดงตลก มีทัศนียภาพท่ีสายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ 
“Elephant Statue” รูปป*jนช3างสําริดเป�นของขวัญจากพระจุลจอมเกล3า ร.5 ของไทย ซ่ึงได3มอบให3ในปR 
1871 เพ่ือสร3างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรDเม่ือครั้งท่ีพระองคDเสด็จมาเยือนสิงคโปรDในครั้งแรก  
นําท8านเดินทางสู8 วัดเจ;าแม8กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป�นวัดท่ีมีชื่อเสียงอย�าง
มาก ท้ังชาวสิงคโปรDและนักท�องเท่ียวนับถือว�าศักด์ิสิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักด์ิสิทธิ์ในองคDเจ3าแม�กวนอิมนั้น  มา
จากคนท่ีมาไหว3ขอพรแล3วประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สร3างข้ึนก�อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปR 1884 โดยคน
จีนท่ีอพยพมาต้ังรกรากอยู�ในประเทศสิงคโปรD เพ่ือสักการะเจ3าแม�กวนอิม และใช3เป�นศูนยDกลางสําหรับพบปะ 
พูดคุย ประชุม เรื่องราวต�าง ๆ จนกระท่ังเกิดสงครามโลก บริเวณแห�งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน 
แต�ปาฏิหาริยDอย�างยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ3าแม�กวนอิมแห�งนี้กลับไม�ได3รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้ง
นั้นเลย ทําให3หลายคนเชื่อว�าเป�นเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ หรือปาฏิหาริยD 
ผ8านชม  น้ําพุแห8งความม่ังคั่ง Fountain of wealth แห�งเมืองสิงคโปรDตั้งอยู�ท�ามกลางหมู�ตึกซันเทคซิตี้ ซัน
เทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว�าความสําเร็จชิ้นใหม� หมู�ตึกซันเทค สร3างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ�องกง ซ่ึง



 

นับเป�นโครงการพาณิชยDขนาดใหญ�ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรDเชื่อว�าถ3าได3เดินรอบลานน้ําพุ และได3สัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดปR  

10.00 น. รถโค;ชนําท8านเดินทางสู8โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ8า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไม8รวมค8าบัตรยูนิเวอร%แซล) 
 
OPTIONAL !!! หากต;องการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจ;ง ณ เวลาท่ีจองทัวร% หรือแจ;งไม8เกิน 7 วันก8อน
การเดินทาง 
 

 
***หากซ้ือเพ่ิมแล;วต;องการยกเลิก  ต;องแจ;งก8อนเดินทางอย8างน;อย 72 ช่ัวโมงเท8านั้น หลังจากวันออก
เดินทางไม8สามารถคืนเงินได; ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท8องเท่ียว)*** 
 

 
 
 
 
ให3ท�านได3พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม�รู3จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะได3พบและ
สัมผัสกับประสบการณDใหม� ท่ีโลกยังต3องตะลึง เปPดฉากความสนุกกับยูนิเวอรDแซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 กับเครื่องเล�น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป�นเครื่องเล�นท่ีออกแบบใหม�หรือดัดแปลง
เพ่ือท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!แบ�งออกเป�น 7 โซน ได3แก� ท่ีสุด ของรถไฟเหาะรางคู�ท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด3วย
ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยDชื่อดังแบทเทิลสตารD กาแล็กติกาซ่ึงผู3เล�นสามารถเลือกได3ว�าจะ
เป�นฝvายมนุษยD หรือฝvายวายร3ายไซลอน ก�อนลงมือฟาดฟ*นบนอากาศอย�างหวาดเสียวของแต�ละฝvาย 



 

โซนอียิปตDโบราณพบกับเครื่องเล�นเขย�าขวัญท่ีมีความเร็วสูง  และความน�ากลัวของเหล�าวิญญาณมัมม่ีจะคืบ
คลานในท�ามกลางความมืด  มาทําให3คุณขนลุกซู�! โดยไม�รู3ตัว   
โซนเดอะ ลอสDตเวิลดDหรือดินแดนจุลสิคปารDคท่ีพาย3อนอดีตกลับไปสู�ยุคดึกดําบรรพDหากใครล�วงล้ําเข3าเขตหวง
ห3าม ไดโนเสารDจะโผล�มาหาคุณทันที เท�านั้นยังไม�พอ คุณยังได3พบกับการแสดงโชวDผาดโผนเสี่ยงตายของเหล�า
สตันทDได3ท่ี วอเตอรDเวิลดD !! 
 โซนมาดากัสการD สนุกแบบชิว ชิว ด3วยการล�องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรDการDตูน
เรื่องมาดากัสการD อาทิเช�น อเล็กซD,มารDตี้,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต3อนรับคุณเข3าสู�ปvาทึบแห�งนี้โซนนิวยอรDก
สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรDกเมืองท่ีใหญ�และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศแห�งการสร3าง
ภาพยนตรDการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ�ค ในการแสดงโชวDชุดพิเศษไลทD!คาเมร�า! แอคชั่น!สร3างโดย สตีเว�น สปRลเบิรDก  
 โซนฮอลลีวู3ด พบกับโรงละครสไตลDบรอดเวยDและการต3อนรับจากเหล�าเซเลบริตี้ท่ีจะมายืนปรากฏตัวบนท3อง
ถนนแห�งนี้ โซนฟารD ฟารD อเวยD ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟารD ฟารD อเวยDพร3อมท้ังชมภาพยนตรD 4มิติ เรื่อง
เชร็ค ซ่ึงคุณไม�เคยได3สัมผัสมาก�อน นอกจากท่ีนี้เท�านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษDมาท่ีกิจกรรมเบาๆ
เอาใจนักกิน-ด่ืม-ช3อปกับร3านอาหาร บารD คลับท่ีรอเสิรDฟอาหารและเครื่องด่ืมจากท่ัวทุกมุมโลกรวมถึงร3านช3อป
ปPjง ร3านแบรนดDเนมและคอนเซ็ปตDสโตรDบนเส3นทางเฟสทีฟวอลDค ถนนสายท่ีโดดเด�นท่ีสุดของรีสอรDท เวิลดD เซ็น
โตซ�า ให3คุณได3เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห�งแรกของประเทศสิงคโปรD!!!ให3คุณได3เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห�งแรกของประเทศสิงคโปรD!!!  
***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปzนพิพิธภัณฑ%สัตว%น้ําเปJดใหม8ใหญ8ท่ีสุดในโลก
กับ Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได;ในราคา ได;ในราคา ผู;ใหญ8 39 SGD / เด็ก 
อายุต่ํากว8า 12ป� 29 SGD))    
 จัดอันดับให3เป�นอควาเรียมใหญ�สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 ถูกออกแบบให3เป�นอุโมงคDใต3น้ํา สามารถบรรจุ
น้ําเค็มได3กว�า 45 ล3านลิตร รวมสัตวDทะเลกว�า 800 สายพันธุD รวบรวมสัตวDน้ํากว�า 100,000 ตัว ตกแต�งด3วย
ซากปรักหักพังของเรือ ภายในได3จําลองความอุดมสมบูรณDของทะเลต�างๆ ท่ัวโลก 
 

*** หากไม8สนใจเท่ียวสวนสนุก สามารถเดินเล8นบริเวณเกาะเซ็นโตซ8า / เล8นคาสิโน / ช็อปปJKงท่ีห;าง VIVO / เดินเล8นท่ีหาด 
SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากนั้นอิสระท8านท่ี “มารีน8า เบย% แซนด%” รีสอร%ทหรูใหญ8ท่ีสุดในสิงคโปร%  
มารีน�า เบยD แซนดDส ประกอบไปด3วยห3องพักและห3องสูทกว�า 2,561 ห3อง โรงแรมยังมีไฮไลทD คือ The Sands 
Sky Park ตั้งอยู8ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม8รวมค8าข้ึนลิฟท% 23 SGD)  
 
 
 
 
 



 

เป�นสถาป*ตยกรรมรูปร�างคล3ายเรือต้ังอยู�บนอาคารท้ัง 3 แซนดDส สกาย พารDคนี้ถือว�าเป�นสวนลอยฟ<าขนาด
ใหญ�ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกว3างขวางกว�า 12,400 ตร.ม. และจัดเป�นสวนลอยฟ<าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนได3รับ
การตกแต�งอย�างสวยงาม มีต3นไม3ใหญ� 250 ต3น และไม3ประดับอีก 650 
ต3น มีร3านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน�า 
เบยD แซนดDส คาสิโน” ท่ีตั้งอยู�ในตัวอาคารอันโอ�อ�าหรูหราฝ*xงตรงข3ามกับ
ตัวโรงแรม จัดว�าเป�นคาสิโนท่ีเต็มไปด3วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง
นักท�องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตaะ
พนันมากกว�า 600 โตaะ มีตู3พนันหยอดเหรียญมากกว�า 1,500 ตู3 อาทิ 
รูเล็ตตD แบลaคแจaค บาคาร�า และไฮโลวD และตู3พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร3านค3าปลีกและภัตตาคารมากมาย 
สําหรับนักชอปปPjงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินค3ายี่ห3อดัง ๆ ได3มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชว%แสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญ8ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือว8า Wonder 
Full การแสดงนี้ จัดข้ึนท่ีลาน Promenade หน;า Marina Bay Sandsเปzนลานท่ีนั่งหันหน;าออกทางอ8าว 
Marina 
นําท�านเดินทางเข3าสู�ท่ีพัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท�า 3* 

วันท่ีส่ี   วัดพระเข้ียวแก;ว - Garden by the bay  - ถนนออร%ชาร%ด – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เช;า        รับประทานอาหารเช;า ณ โรงแรมท่ีพัก   
นําท�านเดินทางสู�ย�านไชน�าทาวนD ชมวัดพระเข้ียวแก;ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร3างข้ึนเพ่ือเป�น
ท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก3ว ของพระพุทธเจ3า วัดพระพุทธศาสนาแห�งนี้สร3าง สถาป*ตยกรรม สมัยราชวงศDถัง 
วางศิลาฤกษD เม่ือวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค�าใช3จ�ายในการก�อสร3างท้ังหมดราว 62 ล3านเหรียญสิงคโปรD (ประมาณ 
1500 ล3านบาท) ชั้นล�างเป�นห3องโถงใหญ�ใช3ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป�นพิพิธภัณฑDและห3องหนังสือ ชั้น 4 
เป�นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก3ว (ห3ามถ�ายภาพ) ให3ท�านได3สักการะองคDเจ3าแม�กวนอิม และใกล3กันก็เป�นวัดแขก
ซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต�งท่ีสวยงาม       
จากนั้นแหล8งท8องเท่ียวแห8งใหม8ล8าสุดบนเกาะสิงคโปร% GARDEN BY THE BAY   

อิสระให3ท�านได3ชมการจัดสวนท่ีใหญ�ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปรD ชื่นชมกับต3นไม3
นานาพันธุD และ เป�นศูนยDกลางการพัฒนาอย�างต�อเนื่องแห�งชาติของ 
Marina Bay บริห ารโดยคณ ะกรรมการอุทยานแห� งชาติสิ งคโปรD 
นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ<าเชื่อมต�อกับ Super tree  คู�ท่ีมีความสูงเข3า
ด3วยกัน มีไว3สําหรับให3ผู3ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 

เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ�าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 
(ไม8รวมค8าข้ึนลิฟต%สําหรับ Super Tree 8 SGDและค8าเข;าโดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข;าวมันไก8ช่ือดัง ระดับ 5 ดาว 



 

นําคณะอิสระช;อปปJKง ถนนออร%ชาร%ด สินค3าแบรนดDเนม รุ�นใหม�ล�าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห3างสรรพสินค3า 
ท่ีต้ังอยู�บนถนนสายนี้เป�นแห�งแรกเพราะว�าสิงคโปรDมีท�าเรือและเรือสินค3าทุกลําจะ ต3องมาผ�านท่ี ท�าเรือของ
สิงคโปรDนี้เสมอ ถนนออรDชารDดจัดได3ว�าเป�นแหล�งช็อปปPjงระดับโลก เพราะว�ามีศูนยDการค3า ร3านค3า และโรงแรม
ชั้นดีมากมายต้ังอยู� เรียงราย สองฝ*xงถนน อาทิเช�น ห3าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย     
   

โปรดดูไฟล%ทบินท่ีตารางขายท;ายรายการเท8านั้น!! 
          

……….น. ได;เวลาสมควรเดินทางสู8สนามบินชางกี 
……….น. ออกเดินทางสู8สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TR 868 / Air Asia เท่ียวบินท่ี 

FD350 
……….น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร;อมความประทับใจ 

******************* 
“มากกว�าความชํานาญ คือ การให3บริการด3วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ%ในการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 

กรุ�ปออกเดินทางได;เม่ือมีจํานวน ***ผู;เดินทาง 10 ท8านไม8มีหัวหน;าทัวร%*** // ผู;เดินทางถึง 15 ท8านข้ึนไป (มีหัวหน;าทัวร%) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก8อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน%ของลูกค;า 

 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร%ต ต;องมีอายุใช;งานเหลือไม8น;อยกว8า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
อัตราค8าบริการ 

**สําหรับหนังสือเดินทางต8างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
JAN-2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู;ใหญ8ท8านละ  
(พักห;องคู8) จอย

แลนด%  
พักเดี่ยว 

ไม8เข;า 
Universal 

เข;า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

17-20 JAN 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

31 JAN-3FEB 
2019 

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



 

FEB-2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู;ใหญ8ท8านละ  
(พักห;องคู8) จอย

แลนด%  
พักเดี่ยว 

ไม8เข;า 
Universal 

เข;า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

 

21-24 FEB2019 12,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28 FEB-3 MAR 
2019 

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

MAR -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู;ใหญ8ท8านละ  
(พักห;องคู8) จอย

แลนด%  
พักเดี่ยว 

ไม8เข;า 
Universal 

เข;า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

7-10 MAR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

14-17 MAR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

21-24 MAR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28-31 MAR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู;ใหญ8ท8านละ  
(พักห;องคู8) จอย

แลนด%  
พักเดี่ยว 

ไม8เข;า 
Universal 

เข;า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

5-8 APR 2019 
วันจักรี 

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

11-14 APR 2019 
สงกรานต% 

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

12-15 APR 2019
สงกรานต% 

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

13-16 APR 2019 
สงกรานต% 

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



 

18-21 APR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 25-28 APR 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 ไม8รวมค8าทิปไกด% + ค8าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 

 (ไม8รวมค8าทิปหัวหน;าทัวร%ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

เด็กอายุต่ํากว8า 12 ป�(พักกับผู;ใหญ8 2 ท8าน)     มีเตียงลด  500 บาท 
    เด็กอายุต่ํากว8า 12 ป�(พักกับผู;ใหญ8 2 ท8าน)  ไม8มีเตียงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายุต่ํากว8า 2 ป�                                         ราคา  5,500 บาท 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม8ต;องเข;าคิวเครื่องเล8น) 
จําหน8าย 1,500 บาทต8อท8าน*** 
(ต;องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก8อน)            

ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม�สามารถคืนเงินได3 หลังจากชําระเงินแล3ว 
เนื่องจากการซ้ือบัตรเป�นการลaอคราคาต๋ัวก�อนเดินทาง บางครั้งหากผู3ใช3บริการ Express มีจํานวนน3อยราคาอาจเริ่มต3น 40 SGD 
หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู3ต3องการใช3บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท   

 
เง่ือนไขการจอง มัดจําท8านละ 5,000 บาท  

พร;อมส8งสําเนาหน;าพาสปอร%ตให;เจ;าหน;าท่ีจองทัวร% / ส8วนท่ีเหลือจ8ายก8อนเดินทาง 15 วัน 
 

อัตรานี้รวม   

 ค�าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอรD–สิงคโปรD-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุaป)  

 ค�ารถโค3ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค�าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไว3ในรายการ  

 ค�าท่ีพัก 3 คืน  

 ค�าน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ท�านละไม�เกิน 20 กก.  

 ค�าบัตรเข3าชมสถานท่ีท�องเท่ียวต�าง ๆ ตามรายการท่ีได3ระบุไว3  

 ค�าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู�กับเง่ือนไขของกรรมธรรมDเฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหว�างวัน
เดินทางเท�านั้นโดยจะต3องใช3ใบรังรองแพทยDและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อัตรานี้ไม8รวม   

 ค8าทิปไกด%+ค8าทิปคนขับรถท่ีประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร%ท8านละ 1500บาทตลอดทริป 

 ค8าทิปหัวหน;าทัวร%ตามความพึงพอใจในการบริการ  
 ค�าทําหนังสือเดินทางไทย และค�าธรรมเนียมสําหรับผู3ถือพาสปอรDตต�างชาติ  



 

 ค�าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม�ได3ระบุไว3ในรายการ  

 ค�าธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  

 ค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีมิได3ระบุไว3ในรายการ เช�น ค�าซักรีด โทรศัพทD  ค�ามินิบารD ฯลฯ  

 ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3%   

 บัตรยูนิเวอรDแซลสตูดิโอ 
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล;เคียงกัน โดยจะมีการแจ;งให;ทราบล8วงหน;าก8อน
เดินทาง** 

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

เอกสารท่ีใช;ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใช3งานเหลือไม�น3อยกว�า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 

 ต3องมีหน3าว�างอย�างน3อย 2 หน3า 
 

เง่ือนไขการจองทัวร%  

**** ไม�มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม�ได�ร�วมบริการทานอาหาร หรือค�าตั๋วเข�าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร*ไม�สามารถคืนเงินได� เนื่องจากค�าบริการท่ีสิงคโปร*

เป?นแบบเหมาจ�าย 
 
1. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต3องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน3าต๋ัวเท�านั้น จึงไม�สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ท้ังสิ้น ถ3ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส�วนให3กับท�าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข3าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต�างประเทศปฏิเสธมิให3เดินทางออกหรือเข3าประเทศท่ีบริษัทระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนค�าบริการไม�ว�ากรณีใด ๆ 
 
3. ทางบริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท�านใช3บริการของทางบริษัทฯไม�ครบ อาทิ ไม�เท่ียวบางรายการ, ไม�ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค�าใช3จ�ายทุกอย�าง ทางบริษัทฯได3ชําระค�าใช3จ�ายให3ตัวแทนต�างประเทศแบบเหมาขาด  
 

4. ค8าทัวร%เปzนแบบเหมาจ8ายกับบริษัททัวร%ในต8างประเทศ ไม8สามารถคืนเงินค8าทัวร%ในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท�องเท่ียวเอง 
 



 

6. เม่ือท�านตกลงชําระเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได3ยอมรับในเง่ือนไขข3อตกลง
ต�างๆ ท่ีได3ระบุไว3แล3วท้ังหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรDนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป�นสุดวิสัยจนไม�อาจแก3ไขได3
และจะไม�รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได3รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน3าทัวรDและ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช�น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต�างๆ เนื่องจากรายการทัวรDนี้เป�นแบบเหมา
จ�ายเบ็ดเสร็จ หากท�านสละสิทธิ์การใช3บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข3าประเทศไม�ว�าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได3ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผู3ร�วมคณะไม�ถึง 15 ท�าน การไม�รับประทานอาหารบางม้ือไม�เท่ียวตามรายการ ไม�สามารถขอหักค�าบริการ
คืนได3 เพราะการชําระค�าทัวรDเป�นไปในลักษณะเหมาจ�าย เม่ือท�านได3ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไม�ว�าจะเป�นการชําระ
ผ�านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว�าท�านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ต�างๆ 

 บริษัทฯไม�รับผิดชอบค�าเสียหายในเหตุการณDท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวิัติและอ่ืนๆท่ีอยู�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค�าใช3จ�ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ3อม เช�น การเจ็บปvวย, การถูกทําร3าย, การสูญ
หาย, ความล�าช3า หรือจากอุบัติเหตุต�างๆ 


