รหัสทัวร SUP2000119
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน (AK)
บินเขามาเลเซีย // ออกสิงคโปร ไมยอนทาง
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สด
ุ แหงการผสมผสานระหวางธรรมชาติและสถาปตยกรรม
นั่งกระเชาเคเบิ้ลคาร ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด
สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร , ปุตราจายา ,มะละกา, ยะโฮว
ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปﻤงออรชารด
ชมโชวแสงสียามคํา่ คืนที่ Marina Bay Sand
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติง้ 1 คืน
ยะโฮว 1 คืน // สิงคโปร 1 คืน
เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร)

โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR)
พักที่สิงคโปร 1 คืน

 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร)

โปรดดูราคาและไฟลทบิน ที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
วันแรก

(-/L/-)

06.00 น.

09.10 น.
12.25 น.
เรียบรอย

สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด
คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน
้ 3 ประตู1 เคานเตอร1 สายการ
บิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร
เอเชีย เที่ยวบินที่ AK881

ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บาย

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา

(Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหง
อนาคต อันเปนทีต
่ งั้ ของหนวยงาน

ราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี
ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยาย

อาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ใน

นครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จต
ั ุรัสปุตรา โดย

มีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแหงเมืองซึง่

สรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิด
อันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยูเมืองปุตราจายา

ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สด
ุ ในโลก สามารถบรรจุคน
ไดถงึ 15,000 คน

ใชเปนสถานที่ที่สม
ั มนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน
สะพานสวยที่สุดแหงหนึง่ ซึง่ มีรูปรางประหนึ่งลูกศร พุง ออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง

จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติง้ ไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ
หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียม
กระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 นิว้ ไปดวยเพื่อเตรียมนของสวนตังที่จะ
นําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําทานนัง่ กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดใน
เอเชียจะไดสม
ั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอ
์ ันหนาวเย็น (โปรด
นําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็นติง้ ไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา
Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสงู กวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58

กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง

ไดเริม
่ ลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการ

สรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึง่
ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
จากนั้นนําทานเขาสูทพ
ี่ ัก

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา 3 *
***โรงแรม ไมมห
ี องพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND ***

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย
หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนทีร่ ะลึกกับสถานทีต
่ าง ๆ และยังมีบอนคาสิโน
ระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทาน
สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน

 งการเขาคาสิโน ทาน
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูม
 า เปนตน(สําหรับทานที่ตอ
สุภาพบุรษ
ุ และสุภาพสตรีใสชด
ุ สุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)

***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กาํ ลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH
CENTURY FOX WORLD ***

วันทีส
่ อง
เชา

ชมเมือง KL – มะละกา – จัตรุ ัสดัชทสแควร – ยะโฮวบารู (B/L/D)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม
่ ีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศา

เซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก นั่งกระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโก

ตงจายา และโดยสารรถสูก
 รุงกัวลาลัมเปอร จากนั้นใหทานไดชมเมืองหลวงของ
มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึง่ เปนเมืองทีต
่ งั้ ขึ้นทีบ
่ ริเวณที่แมนํ้า 2 สายตัดกัน
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส

ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สด
ุ ในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนําทานผาน
ชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรีย

ทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2

บริเวณนั้นเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตันนา

ไนการา ทีป
่ ระทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน

อับดุล ซามัด ทีป
่ จจุบันเปนสถานทีข่ องทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาส

แควร ซึง่ เปนจัตุรัสที่ราํ ลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เที่ยง
บาย

เครืองจักรภพ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะ
ละกาเมืองหลวงแรกและเปนจุดเริม
่ ตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอย

ประวัตศ
ิ าสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก นําชมจัตรุ ัสดัชทสแควร
จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ทีฮ
่ อลันดาเขายึด

ครองมะละกา ปจจุบน
ั เปนสัญลักษณสาํ คัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตรุ ัส

ดัตชสแควรตงั้ อยูบนถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิ
โน-โปรตุกีสอายุกวา 200 ป มีเอกลักษณโดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก

หรือสี salmon pink เปนยานทีม
่ ีสีสดสวยงามทัง้ ตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนน

ทางเดินรถและทางเดินเทาชมวิหาร St.Paul’s Church ตัง้ อยูบนเนินเขาเซนต
ปอล สรางขึ้นในปพ.ศ. 2064 ปจจุบันเหลือเพียงผนังสีด
่ านไวเปนหลักฐานทาง

ประวัตศ
ิ าสตรเพือ
่ ใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทานัน
้ ในยุคทีโ่ ปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถแหงนี้ชอ
ื่ วา NosaSenhora แตเปลีย
่ นเปน St. Paul เมื่อชาวดัตชเขามา
ปกครอง ดานหนามีรูปปﻤนนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูม
 ี

ชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนก
ิ ายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาทีม
่ ะ
ละกาถึง 4 ครัง้ จนกระทั่งเสียชีวต
ิ ศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนา

โบสถแหงนีก
้ อนจะนําสงตอไปยังประเทศอินเดีย ชมปอมปนโปรตุเกส เอฟาโม
ซา ในยุคลาอาณานิคม เมือ
่ อดีต 400 ปมาแลว ถายรูปกับเรือสินคาโบราณ

จําลองจากตะวันตก เมืองแหงประวัตศ
ิ าสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน
คํ่า

จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสงิ คโปร

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort

หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม

เชา

09.00

สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน - วัดเจาแมกวนอิม -

UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร) - มารีนา เบย แซนด – ชมโชวนํ้าพุ
Wonder Full (B/-/-)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนําทานขามดานยะโฮวบารู เพื่อเดินทางสู สิงคโปร
นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา

การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร ทานสามารถ

ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปﻤนครึง่ สิงโต
ครึง่ ปลานีห
้ ันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลัง

เปน“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่ โดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนาม
ทุเรียน ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปน

ที่ตงั้ ของรัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การ
แสดงตลก มีทศ
ั นียภาพที่สายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant
Statue” รูปปﻤนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งได
มอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมือ
่ ครั้งที่

พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครัง้ แรก

นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple

วัดนี้เปนวัดทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวา

ศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชือ
่ อันศักดิ์สิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมนั้น มาจากคนทีม
่ าไหว
ขอพรแลวประสบความสําเร็จนั่นเอง วัดนี้สรางขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป
1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตัง้ รกรากอยูใ นประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแม
กวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวตาง ๆ

จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแหงนี้ถก
ู ระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต
ปาฏิหาริยอยางยิง่ ที่สถานที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมแหงนี้กลับไมไดรบ
ั ความ

เสียหายใดๆ จากระเบิดครัง้ นั้นเลย ทําใหหลายคนเชื่อวาเปนเรือ
่ งความศักดิ์สิทธิ์
หรือปาฏิหาริย

ผานชม นํ้าพุแหงความมัง่ คัง่ Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตงั้ อยู
ทามกลางหมูต
 ก
ึ ซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้น
ใหม หมูตก
ึ ซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานนํ้าพุ และได

สัมผัสนํ้าจะพบโชคดีและ รํา่ รวยตลอดป
10.00 น. รถโคชนําทานเดินทางสูโ ลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะ
เซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO
(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล)
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจง ณ เวลาที่จอง
ทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดินทาง

***หากซื้อเพิ่มแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72
ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)***

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ทีแ่ รกและที่เดียวในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับเครือ
่ งเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เปนเครือ
่ งเลนทีอ
่ อกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่นโี่ ดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สด
ุ
ของ
รถไฟเหาะรางคูท
 ั้งหวาดเสียวและสูงที่สด
ุ ในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีรี่ยช ื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝายมนุษย
หรือฝายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญทีม
่ ค
ี วามเร็วสูง และความนากลัวของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไม
รูตวั
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยค
ุ ดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานัน
้ ยังไมพอ
คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด
!!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงนี้โซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชด
ุ พิเศษไลท!คา
เมรา! แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวด
ู พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครัง้ แรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึง่ คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยงั มีมม
ุ ลดความหฤหรรษมาที่
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดืม
่ -ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปปง ﻤรานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนทีส
่ ุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิ
งแรกของประเทศสิงคโปร!!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสต
ั ว
นํ้าเปดใหมใหญที่สด
ุ ในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional
บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใ หญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก
อายุตํ่ากวา 12ป 29 SGD)
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปน
อุโมงคใตนาํ้ สามารถบรรจุนาํ้ เค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800

สายพันธุ รวบรวมสัตวนาํ้ กวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทัว่ โลก

*** หากไมสนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อป
ปﻤงทีห
่ าง VIVO / เดินเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สด
ุ ในสิงคโปร

มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรม
ยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวม

คาขึ้นลิฟท 29 SGD)

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตัง้ อยูบนอาคารทัง้ 3
แซนดส สกาย พารคนีถ
้ ือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญ
ที่สุดในโลก มีพื้นทีก
่ วางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ
จัดเปนสวนลอยฟาที่มค
ี วามสูง200 ม. บนสวนไดรับการ
ตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไม
ประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The
Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน”
ที่ตงั้ อยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝง ﻤตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่
เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตพ
ู นันหยอดเหรียญ
มากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอด
เหรียญ ภายในยังมีรา นคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปง ﻤทัง้ หลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายีห
่ อดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและนํ้า ที่ใหญที่สด
ุ ใน South East Asia กับ
การแสดงที่มีชื่อวา Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่นั่งหันหนาออกทางอาว Marina
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั QUALITY HOTEL หรือเทียบเทา 3*

วันทีส
่ ี่

วัดพระเขี้ยวแกว - Garden by the bay - ถนนออรชารด - THE

JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B/L/-)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic

Temple) สรางขึ้นเพือ
่ เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัด

พระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถงั วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่
1มีนาคม 2005 คาใชจา ยในการกอสรางทัง้ หมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร

(ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 23 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนทีป
่ ระดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสก
ั การะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
BAY

13.30 น.

จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบน
เกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ
เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
แหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสงิ คโปร
นอกจากนี้ยงั มีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ
Super tree คูทม
ี่ ีความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูทม
ี่ าเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGDและคาเขาโดมอีก 28 SGD)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน

นําคณะอิสระชอปปﻤง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูก

นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตงั้ อยูบ
 นถนนสายนี้

เปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมท
ี าเรือและเรือสินคาทุกลํา

จะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรนี้เสมอ ถนนออรชารด
จัดไดวาเปนแหลงช็อปปﻤงระดับโลก เพราะวามีศน
ู ยการคา
รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝงﻤ

ถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG
และอื่นๆอีกมากมาย

พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตัง้ อยูใจกลางทาอากาศยานชางงี
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่นี่เปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปง ﻤและการ

พักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบ

สถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุม
 ผูเชีย
่ วชาญ

ทางดานการออกแบบชือ
่ ดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay
Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการ
ออกแบบเทอรมินอลแหงนี้

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทงั้ หมดราว ๆ

134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น

สามารถเชือ
่ มตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึง่ กลางสุดของอาคารจะ

อลังการดวยนํ้าตกยักษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนาํ้ ไหลพรัง่ พรู
ลงมาจากเพดาน สูแองนํา้ วนขนาดใหญดา นลาง
โปรดดูไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
……….น.
……….น.
……….น.

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี
ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่
TR 868 / Air Asia เที่ยวบินที่ FD350
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

*******************

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนาํ้ มันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเ ดินทาง 10 ทานไมมีหวั หนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง
15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพื่อ
ประโยชนของลูกคา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง***
อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
JAN -2020
Flight
AK881
0910-1225
TR868
2200-2330
หรือ
FD350
2030-2200

วันเดินทาง

16-19 JAN 2020

FEB -2020
Flight

วันเดินทาง

AK881
0910-1225

7-10 FEB 2020
วันหยุดมาฆบูชา

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
Universal

เขา
Universal

12,999.-

เพิ่ม 1,850.-

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
Universal

เขา
Universal

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

-4,500.-

4,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

-4,500.-

4,900.-

TR868
2200-2330
หรือ
FD350
2030-2200
MAR -2020
Flight
AK881
0910-1225
TR868
2200-2330
หรือ
FD350
2030-2200
APR -2020

13-16 FEB 2020

วันเดินทาง

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)

-4,500.-

4,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

ไมเขา
Universal

เขา
Universal

19-22 MAR 2020

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

26-29 MAR 2020

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

Flight

วันเดินทาง

AK881
0910-1225
TR868
2200-2330
หรือ
FD350
2030-2200

11-14 APR 2020
วันสงกรานต

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
Universal

เขา
Universal

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

12-15 APR 2020
วันสงกรานต

14,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

13-16 APR 2020
วันสงกรานต

14,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

MAY -2020
Flight

วันเดินทาง

AK881
0910-1225
TR868
2200-2330
หรือ

1-4 MAY 2020
วันแรงงาน
7-10 MAY 2020

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
Universal

เขา
Universal

14,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

13,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

4,900.-

FD350
2030-2200

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

***ทางบริษท
ั มีตวั๋ Express Universal Studio (ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)
จําหนาย (ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน) ***

Universal Express Pass (เครื่องเลนละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอทาน

Universal Express Unlimited Pass (ไมจํากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอทาน

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงิน

แลว เนื่องจากการซือ
้ บัตรเปนการลอคราคาตัว๋ กอนเดินทาง บางครัง้ หากผูใชบริการ Express
มีจํานวนนอยราคาอาจเริม
่ ตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครัง้ หากมีผต
ู องการใชบต
ั ร
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท
หากทานสนใจตัดกรุปหรือทํากรุปเหมากรุณาติดตอผาน AGENCY
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท
ชวงเทศกาลทานละ 10,000 บาท
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ
่ องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน

อัตรานีร้ วม

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน และภาษีนาํ้ มัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดืม
่ ทีร่ ะบุไวในรายการ
คาทีพ
่ ัก 3 คืน
คานํา้ หนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัตรเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบต
ั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก
 ับเงื่อนไขของกรรมธรรม
เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ มรวม

คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 1500บาทตลอดท
ริป
คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถอ
ื พาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดืม
่ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางทีน
่ ํ้าหนักเกิน 20 กก.
คาใชจา ยอื่นๆ ทีม
่ ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

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

หนังสือเดินทางที่มวี ันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการจองทัวร

**** ไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน
ได เนื่องจากคาบริการทีส
่ ิงคโปรเปนแบบเหมาจาย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหนาตัว๋ เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้ สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางสวนใหกับทาน
2. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษท
ั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด
ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจา ยใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาขาด
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุก
กรณี
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบต
ั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนือ
่ งจากรายการทัวรนี้เปนแบบ

เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผูรว มคณะไมถงึ 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมือ
่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขตางๆ
บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ

