
 

 

รหัสทัวร SUP1901018 

ทัวร มาเลเซีย สงิคโปร SUPERB DUO PLUS MAL-SIN 

4 วัน 3 คืน (AK + TR) 
พักที่สิงคโปร 1 คืน Universal Studio ชม THE JEWEL CHANGI  
น่ังกระเชาเคเบ้ิลคาร ชมวิวที่เก็นต้ิงไฮแลนด สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร 
ปุตราจายา มะละกา ยะโฮว เมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด  
ชมโชวแสงสียามค่ําคืนที่ Marina Bay Sand 

 



 

 

โปรดดูราคาและไฟลทบิน ที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด (-/L/-) 
07.00  น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน3 ประตู1 เคานเตอร1 สายการบิน 

Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอาํนวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.25  น. เหินฟ�าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร เอเชีย 
เที่ยวบินที่ AK881 

12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต 

อันเปนที่ต้ังของหนวยงานราชการ รวมถงึทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับ
ราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของ
ประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดย
มีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra 
Mosque) มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ 

ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่
ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรม
ของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน  
ใชเปนสถานที่ท่ีสัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 
สะพานสวยท่ีสุดแหงหน่ึง ซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง 
จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland  
ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบ หามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา 
เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�าใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 
นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนของสวนตังที่จะนาํไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน) 



 

 

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ข้ึนสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดใน
เอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนํา
เสื้อหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung 
Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
ถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกวัลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การ
กอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตดั
ถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน 
Theme Park Hotel 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 
***โรงแรม  ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม 
พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 
***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND *** 
จากน้ันอิสระบนเก็นติง้ตามอัธยาศัย 

หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน 
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมบีอนคาสิโน
ระดับชาติ ท่ีไดรบัอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนาน
กับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH 
CENTURY FOX WORLD *** 

วันที่สอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชทสแควร – ยะโฮวบาร ู  (B/L/D)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส 
จนไดเวลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโกตงจายา และ
โดยสารรถสูกรุงกัวลาลัมเปอร  จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุง
กัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูป
กับสัญลักษณของตกึระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูง
ที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร จากนัน้นําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด 
เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกบั อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึก
เหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่
สวยงาม  จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทบัของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่
ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซ่ึงเปนจัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันที่
มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวตัิศาสตรของมาเลเซีย”มะละ

กาเมืองหลวงแรกและเปนจุดเร่ิมตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวตัิศาสตรที่
เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก  นําชมจัตุรัสดัชทสแควร จุดศูนยกลาง
ทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ทีฮ่อลันดาเขายึดครองมะละกา 
ปจจุบันเปนสัญลักษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชสแควรตั้งอยู
บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา 
200 ป มีเอกลักษณโดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เปน
ยานทีม่ีสีสดสวยงามท้ังตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทาชม
วิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยูบนเนินเขาเซนตปอล สรางขึ้นในปพ.ศ. 2064 
ปจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ดานไวเปนหลักฐานทางประวตัิศาสตรเพ่ือใหคนรุนหลังได
เรียนรูเทาน้ัน ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแหงน้ีชื่อวา NosaSenhora 
แตเปลี่ยนเปน St. Paul เม่ือชาวดัตชเขามาปกครอง ดานหนามีรูปปم�นนักบุญฟราน
ซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูมีช่ือเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของ
นักบญุฟรานซิสจึงไดรบัการฝงไวที่หนาโบสถแหงน้ีกอนจะนําสงตอไปยังประเทศ



 

 

อินเดีย ชมป�อมปนโปรตุเกส  เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เม่ืออดีต 400 ป
มาแลว ถายรูปกับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแหงประวัตศิาสตรของ
มาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน 

 จากน้ันนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน  - วัดเจาแมกวนอิม - UNIVERSAL  
STUDIO (ไมรวมคาบัตร) - มารีนา เบย แซนด – ชมโชวนํ้าพุ Wonder Full (B/-/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

จากน้ันนําทานขามดานยะโฮวบารู เพ่ือเดินทางสู สิงคโปร 
09.00  นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึง่ลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา

การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถ 
ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโต
ครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน
“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน 
ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนที่ต้ังของ
รัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก มี
ทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปم�น
ชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 1871 
เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเม่ือครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือน
สิงคโปรในคร้ังแรก  
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดน้ีเปนวดัที่มีชื่อเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิ์สิทธิ์
มาก ความเช่ืออันศักดิส์ิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางขึ้นกอนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในป 1884 โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม และใชเปน



 

 

ศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก 
บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริยอยางยิ่งที่สถานท่ี
ประดษิฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้นั้นเลย 
ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย 
ผานชม  นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยู
ทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม 
หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญ
ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบ
โชคดีและ รํ่ารวยตลอดป  

10.00 น. รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะ
เซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  
(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล) 
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาที่จองทัวร 
หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง 

 
***หากซื้อเพ่ิมแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ช่ัวโมงเทานั้น 
หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 

 
 



 

 

 
ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณ
และครอบครวัจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ท่ีโลกยังตองตะลึง เปดฉาก
ความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง
เพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้ง
หวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาํลองจากซีรี่ยชื่อ
ดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�าย
วายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียปิตโบราณพบกบัเครื่องเลนเขยาขวัญทีม่ีความเร็วสูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ คุณ
ยังไดพบกบัการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดง
นําจากภาพยนตรการตนูเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี,้เมลแมนและกลอ
เลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่
ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการสรางภาพยนตร
การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชดุพิเศษไลท!คาเมรา! แอคชั่น!สรางโดย 
สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะ
มายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท 
ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึงคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน 



 

 

นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนัก
กิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุม
โลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค 
ถนนสายท่ีโดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยม
ชมคาสิชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!โนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตว
นํ้าเปดใหมใหญที่สุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  
บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ป 
29 SGD))    
 จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจน้ํุาเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สาย
พันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรกัหักพังของเรือ ภายใน
ไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 

*** หากไมสนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อป
ปم�งที่หาง VIVO / เดินเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากน้ันอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร  
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยัง
มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟท 23 SGD)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถอืวา
เปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ

จัดเปนสวนลอยฟ�าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยาง
สวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดบัอีก 650 ตน มี
รานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย 
แซนดส คาสิโน” ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัว
โรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึง

นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนัน
มากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค 
บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคาร
มากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ไดมากมาย 
อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ
แสดงที่มีช่ือวา Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหันหนาออกทางอาว Marina 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเทา 3* 
 

วันที่สี่   วัดพระเขี้ยวแกว - Garden by the bay  - ถนนออรชารด - THE JEWEL 
CHANGI – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถงั วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-3 
เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) 
ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ
ตกแตงที่สวยงาม       



 

 

จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY   
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะ
สิงคโปร ช่ืนชมกบัตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลาง
การพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร 

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกับ Super tree  คูที่มีความสูงเขา
ดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 
เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 
SGDและคาเขาโดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน  
นําคณะอิสระชอปปم�ง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามา

วางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหง
แรกเพราะวาสิงคโปรมทีาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมา
ผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวาเปน
แหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน 
หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีก
มากมาย     

 พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี 
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการ
พักผอนอยางแทจริง ซ่ึงโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมล้ําสมัยในแบบสถาปตยกรรม
สัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการ
ออกแบบชื่อดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบ
เทอรมินอลแหงน้ี 



 

 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นท่ีทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และช้ันใตดิน 5 ชั้น สามารถ
เช่ือมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตก
ยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแอง
น้ําวนขนาดใหญดานลาง 

โปรดดไูฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
……….น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี 
……….น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TR 

868 / Air Asia เที่ยวบินที่ FD350 
……….น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

******************* 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน 
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 
15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลูกคา 
 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

MAY -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 
AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 

2-5 MAY 2019 12,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
3-6 MAY 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

10-13 MAY 2019 13,999.- 
9,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

17-20 MAY  19 
วันหยุดวิสาขบูชา 

14,999.- 
10,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

23-26 MAY 19 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
JUNE -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 
AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 
  

13-16 JUNE 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

 

JULY -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 

AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 

4-7 JULY 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
12-15 JULY 2019 
วันหยุดเขาพรรษา 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 JULY 2019 
วันหยุดเขาพรรษา 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 JULY 2019 
วันเฉลิมพระชมมพรรษา 
ร.10 

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

AUG -2019 

Flight วันเดนิทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 
AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 
 
 
  

9-12 AUG 2019 
วันแมแหงชาติ 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

22-25 AUG 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

 

SEP -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 
AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 

12-15 SEP 2019 12,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

OCT -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 
 
 
 
  

3-6 OCT 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
11-14 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต ร.9 15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

19-22 OCT 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

24-27 OCT 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

 

NOV -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเดี่ยว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 
AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 
  

21-24 NOV 2019 12,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

DEC -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด พักเด่ียว ไมเขา 

Universal 
เขา 

Universal 

AK881 
09.25-12.40 
TR868 
22.00-23.30 
หรือ 
FD350 
20.30-22.00 

7-10 DEC 2019 

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

12-15 DEC 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
19-22 DEC 2019 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
27-30 DEC 2019 
วันหยุดปใหม 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28-31 DEC 2019 
วันหยุดปใหม 15,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 30 DEC – 2 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

 

 31 DEC – 3 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 16,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด  1,000 บาท 

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                         ราคา  5,500 บาท 
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคนืเงินได หลังจากชําระเงินแลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครัง้หากผูใชบรกิาร Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบตัร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  



 

 

 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตรานี้ไมรวม   

 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 1500บาทตลอดทริป 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมทีไ่มไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   
 บัตรยนิูเวอรแซลสตูดิโอ 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 



 

 

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทกุ
กรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่เกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไป



 

 

ในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ 


