
 

 

รหัสทัวร SUP1901018 
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร SUPERB DUO PLUS MAL-SIN  
4 วัน 3 คืน (AK + TR) 
พักที่สิงคโปร 1 คืน Universal Studio ชม THE JEWEL CHANGI  
น่ังกระเชาเคเบ้ิลคาร ชมวิวที่เก็นต้ิงไฮแลนด สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร ปตุราจายา  
มะละกา ยะโฮว เมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด  
ชมโชวแสงสียามค่ําคืนที ่Marina Bay Sand 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นต้ิงไฮแลนด (-/L/-) 
07.00  น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคานเตอร1 สายการบิน 

Air Asia โดยมเีจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

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

12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา 
(Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต อันเปน
ที่ต้ังของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี 
ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศ
มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปตุรา โดยมีฉาก
หลังเปนมัสยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) 
มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริม

ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานท่ีทํางาน
ของนายกรัฐมนตร ีต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรมของ
มุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน  
ใชเปนสถานที่ที่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 
สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งมีรปูรางประหน่ึงลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง 
จากน้ันเดินทางตอสู เกน็ติ้งไฮแลนด Genting Highland  
ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบ 
หามนํากระเป�าใบใหญข้ึนกระเชา เพราะฉะน้ันทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�า
ใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนของสวนตังทีจ่ะนําไปใชบน
เก็นต้ิง 1 คืน) 

 



 

 

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ข้ึนสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวท่ีสุดใน
เอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอันหนาวเย็น (โปรด
นําเส้ือหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา 
Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตตดิตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกวัลาลัมเปอร 58 
กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลาํบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง 
ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการ
สรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่ง
ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน Theme Park Hotel  

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 

***โรงแรม  ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม 
พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 
 
***อิสระอาหารเย็นท่ี GENTING HIGHLAND *** 

จากน้ันอิสระบนเก็นต้ิงตามอัธยาศัย 
 

หากหองพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน 
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

 
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนท่ีระลกึกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโน
ระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถกูตองตามกฎหมาย เชิญทาน
สนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลกูเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY 
FOX WORLD *** 
 

 
 



 

 

วันที่สอง ชมเมือง KL – มะละกา – จัตรัุสดัชทสแควร – ยะโฮวบารู   (B/L/D)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศา
เซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโก
ตงจายา และโดยสารรถสูกรุงกัวลาลัมเปอร  จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของ
มาเลเซีย กรุงกวัลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ตัง้ข้ึนท่ีบริเวณท่ีแมน้ํา 2 สายตัดกัน นํา
ทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกวัลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่ง
เปนอาคารแฝดท่ีสูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร จากน้ันนําทานผานชม 
มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถายรปูกับ อนุสาวรียทหาร
อาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที ่1 และ 2 บริเวณน้ัน
เปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่
ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซา
มัด ทีป่จจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกบั เมอรเดกาสแควร ซึ่ง
เปนจัตุรัสท่ีรําลึกถงึวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะ

ละกาเมืองหลวงแรกและเปนจุดเร่ิมตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอย
ประวติัศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก  นําชมจัตุรัสดัชทสแควร 
จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ท่ีฮอลันดาเขายึด
ครองมะละกา ปจจบัุนเปนสัญลักษณสําคัญของการทองเท่ียวเมืองมะละกาจัตุรัส
ดัตชสแควรต้ังอยูบนถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิ
โน-โปรตุกีสอายุกวา 200 ป มีเอกลักษณโดดเดนในการทาสีแดงปนูกินหมาก 
หรือสี salmon pink เปนยานที่มีสีสดสวยงามท้ังตัวอาคารและอิฐท่ีปูนถนน
ทางเดินรถและทางเดินเทาชมวิหาร St.Paul’s Church ต้ังอยูบนเนินเขาเซนต
ปอล สรางขึ้นในปพ.ศ. 2064 ปจจบุันเหลือเพียงผนังสี่ดานไวเปนหลักฐานทาง
ประวติัศาสตรเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทาน้ัน ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถแหงน้ีช่ือวา NosaSenhora แตเปลี่ยนเปน St. Paul เมื่อชาวดัตชเขามา
ปกครอง ดานหนามีรูปปم�นนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูมี
ช่ือเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะ
ละกาถึง 4 คร้ังจนกระท่ังเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวท่ีหนา
โบสถแหงน้ีกอนจะนําสงตอไปยังประเทศอินเดีย ชมป�อมปนโปรตุเกส  เอฟาโมซา 
ในยุคลาอาณานิคม เม่ืออดีต 400 ปมาแลว ถายรูปกับเรือสินคาโบราณจําลอง



 

 

จากตะวันตก เมืองแหงประวติัศาสตรของมาเลเซียซ่ึงเคยอยูภายใตการปกครอง
ของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน 

 จากน้ันนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน  - วดัเจาแมกวนอิม - UNIVERSAL 

STUDIO(ไมรวมคาบตัร) - มารีนา เบย แซนด – ชมโชวน้ําพุ Wonder Full 
(B/-/-)    

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
จากน้ันนําทานขามดานยะโฮวบาร ูเพ่ือเดินทางสู สิงคโปร 

09.00  นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึง่ลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา
การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวรมิแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถ 
ถายรูปคูกบั  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโตครึ่ง
ปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน
“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน 
ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนท่ีต้ังของ
รัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก 
มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูป
ปم�นชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 
1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเม่ือครัง้ท่ีพระองคเสด็จมา
เยือนสิงคโปรในคร้ังแรก  
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัด
น้ีเปนวัดท่ีมช่ืีอเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเท่ียวนับถือวาศักด์ิสิทธิ์
มาก ความเช่ืออันศักด์ิสิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จน่ันเอง วัดน้ีสรางขึ้นกอนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในป 1884 โดย
คนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม และ
ใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พดูคุย ประชุม เรื่องราวตาง ๆ จนกระทั่งเกิด
สงครามโลก บริเวณแหงน้ีถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แตปาฏิหาริย



 

 

อยางยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลับไมไดรับความเสียหายใดๆ 
จากระเบิดคร้ังน้ันเลย ทําใหหลายคนเชื่อวาเปนเร่ืองความศักด์ิสิทธิ์ หรือปาฏิหาริย 
ผานชม  น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยู
ทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้น
ใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดป  

10.00 น. รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็น
โตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  
(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล) 

 
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาที่จองทัวร 
หรือแจงไมเกิน 7 วนักอนการเดินทาง 
 

 
***หากซื้อเพิ่มแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชัว่โมง
เทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว)*** 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในท่ีเดียวที่ๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ท่ีโลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กบัเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพ่ือที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ท่ีสุด ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดบัความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีร่ียชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกบัเคร่ืองเลนเขยาขวัญท่ีมีความเรว็สูง  และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมดื  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคท่ีพายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ 
คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด 
!! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เม
ลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอนรับคุณเขาสูป�าทึบแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกบัโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริต้ีที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย ครัง้แรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมท้ังชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึง่คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากท่ีน้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมมุ ลดความหฤหรรษมาท่ี



 

 

กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกบัรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมมุโลกรวมถึงรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายท่ีโดดเดนท่ีสุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!สิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
เปดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร 
SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต่ํา
กวา 12ป 29 SGD))    
 จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถกูออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 
สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก 
 

*** หากไมสนใจเท่ียวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อปปم�งที่
หาง VIVO / เดินเลนท่ีหาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากน้ันอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร  
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรม
ยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคา
ข้ึนลิฟท 23 SGD)  
 
 
 
 
 
 

 
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส 
สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญที่สุดในโลก มีพ้ืนท่ี
กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟ�าที่มีความสูง
200 ม. บนสวนไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม มตีนไมใหญ 250 
ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The 



 

 

Sky on 57 และยังม ี“มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีต้ังอยูในตวัอาคารอันโออา
หรูหราฝم�งตรงขามกบัตัวโรงแรม จดัวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุก
รูปแบบ ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมี
โตะพนันมากกวา 600 โตะ มตูีพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต 
แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีก
และภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง 
ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 
Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการ
แสดงที่มีชื่อวา Wonder Full การแสดงน้ี จดัขึ้นท่ีลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเทา 3* 
 

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

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว ของพระพุทธเจา วัด
พระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เม่ือวันที่ 
1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรยีญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-
3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม       
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY   

อิสระใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญที่สุดบนเกาะ
สิงคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลาง
การพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติของ Marina Bay 
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร 
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ Super 

tree  คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูท่ีมาเยือนสามารถมองเห็น



 

 

สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาข้ึนลิฟต
สําหรับ Super Tree 8 SGDและคาเขาโดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน  
นําคณะอิสระชอปปم�ง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถกูนํามา
วางขายตามหางสรรพสินคา ท่ีต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมี
ทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานท่ี ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออร
ชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดบัโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และ
โรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย     

 
 พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู
ใจกลางทาอากาศยานชางงี เกดิจากความรวมมือของ 
Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน 
การชอปปم�ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวย
งานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบสถาปตยกรรมสัญลักษณ 
(Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบช่ือดังอยาง Safdie Architects 

(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 
Orchard) มาเปนท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ช้ัน และช้ันใตดนิ 5 ชัน้ 
สามารถเช่ือมตอไปยงัเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะ
อลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพร่ังพรูลง
มาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 

โปรดดไูฟลทบินท่ีตารางขายทายรายการเทาน้ัน!!     
……….น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
……….น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินที่ TR 

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



 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ
ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถงึ 15 
ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของ
ลูกคา 
 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
อัตราคาบรกิาร 

OCT -2019 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

3-6 OCT 2019 13,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

11-14 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต 
ร.9 

13,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

12-15 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต 
ร.9 

13,999.- 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) 
จอย
แลนด  พักเด่ียว 



 

 

ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

21-24 NOV 
2019 12,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

DEC -2019 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 13,999.- 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 

13,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

29 DEC – 1 JAN 
2019 
วันหยุดปใหม 

14,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

 30 DEC – 2 JAN 
2020 15,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 



 

 

วันหยุดปใหม 

 
31 DEC – 3 JAN 
2020 
วันหยุดปใหม 

14,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

JAN -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

16-19 JAN 2020 12,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

 
 
FEB -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-

7-10 FEB 2020 
วันหยุดมาฆบูชา 13,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

13-16 FEB 
2020 13,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 



 

 

2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 
MAR -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

19-22 MAR 
2020 13,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

26-29 MAR 
2020 13,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

APR -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-

11-14 APR 2020 
วันสงกรานต 13,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 
2020 
วันสงกรานต 

14,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 



 

 

2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

13-16 APR 
2020 
วันสงกรานต 

14,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

MAY -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอย

แลนด  พักเด่ียว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0925-
1240 
TR868 
2200-
2330 
หรือ 
FD350 
2030-
2200 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 14,999.- เพ่ิม 

1,850.- 
-
4,500.- 4,900.- 

7-10 MAY 2020 13,999.- เพ่ิม 
1,850.- 

-
4,500.- 4,900.- 

 
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
    เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด  1,000 บาท 
   ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                         ราคา  5,500 บาท 
 
 



 

 

***ทางบริษัทมีต๋ัว Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน) 
จําหนาย (ตองมีต๋ัว ONEDAY PASS กอน) *** 
Universal Express Pass (เคร่ืองเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน 
Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซื้อบตัรกบัทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงิน
แลว 
เน่ืองจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express มี
จํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้หากมีผูตองการใชบัตร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 
เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 3 คืน  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   

 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 1500บาทตลอดทริป 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามความพงึพอใจในการบริการ  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ 
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  



 

 

 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามนิิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   
 บัตรยนิูเวอรแซลสตูดิโอ 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เง่ือนไขการจองทัวร  
**** ไมมกีารคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เน่ืองจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรอืบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 



 

 

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรบัประทาน
อาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


