
 

 

รหสัทวัร  SUP2000119 
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน (AK) 
บินเขามาเลเซีย // ออกสิงคโปร  ไมยอนทาง  
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สดุแหงการผสมผสานระหวางธรรมชาติและสถาปตยกรรม 
น่ังกระเชาเคเบ้ิลคาร ชมววิที่เก็นต้ิง ไฮแลนด 
สัมผัสเสนหเมอืงกวัลาลมัเปอร , ปุตราจายา ,มะละกา, ยะโฮว 
ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปم�งออรชารด 
ชมโชวแสงสียามคํา่คืนที่ Marina Bay Sand 
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติง้ 1 คืน 
ยะโฮว 1 คืน // สิงคโปร 1 คืน 
เที่ยวสวนสนุกระดบัโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร) 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร) 
 

 
โปรดดรูาคาและไฟลทบิน ที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 

วันแรก สนามบนิดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด  
(-/L/-) 
06.00  น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน3 ประต1ู เคานเตอร1 สายการ

บิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบรษัิทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.10  น. เหินฟ�าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบิน แอร 
เอเชีย เที่ยวบนิที ่AK881 

12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิกัวลาลัมเปอร หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 
บาย  นําทานเดินทางสูเมือง ปตุราจายา 

(Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหง
อนาคต อันเปนทีต้ั่งของหนวยงาน
ราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี 
ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยาย
อาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ใน
นครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทกึภาพความทรงจําที่จตุัรัสปุตรา โดย
มีฉากหลังเปนมัสยดิปุตรา มัสยิดสชีมพู (Putra Mosque) มัสยดิแหงเมอืงซึง่
สรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริมทะเลสาบปุตรา ทาํเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิด
อันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมอืงปุตราจายา 



 

 

ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรมของมุสลมิทนัสมัยที่สดุในโลก สามารถบรรจุคน
ไดถงึ 15,000 คน  
ใชเปนสถานที่ที่สมัมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 
สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง ซึง่มรูีปรางประหน่ึงลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลงั 
จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติง้ไฮแลนด Genting Highland  
ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบ 
หามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะน้ันทานสมาชิกทัวรตองเตรียม
กระเป�าใบเลก็ขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรยีมนของสวนตังที่จะ
นําไปใชบนเกน็ติ้ง 1 คืน) 

 
นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดใน
เอเชียจะไดสมัผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอั์นหนาวเย็น (โปรด
นําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาต ิบนยอดเขา 
Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 
กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง 
ไดเร่ิมลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจงึดาํเนินการ
สรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึง่
ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน Theme Park Hotel  
 

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

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



 

 

จากน้ันอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย 
 

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

 
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนทีร่ะลกึกบัสถานทีต่าง ๆ และยงัมบีอนคาสิโน
ระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถกูตองตามกฎหมาย เชิญทาน
สนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกาํลงัทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH 
CENTURY FOX WORLD *** 
 

 
วันทีส่อง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตรุัสดัชทสแควร – ยะโฮวบารู   (B/L/D)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่ีอุณหภมูิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศา
เซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโก
ตงจายา และโดยสารรถสูกรุงกวัลาลมัเปอร  จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของ
มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึง่เปนเมืองทีต้ั่งขึ้นทีบ่ริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน 
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส 
ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สดุในโลก ดวยความสงูถงึ 452 เมตร จากน้ันนําทานผาน
ชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกบั อนุสาวรีย
ทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตกุารณ การสูรบไดแกสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 
บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวงัอิสตันนา 
ไนการา ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสลุตาน 
อับดลุ ซามัด ทีป่จจุบันเปนสถานทีข่องทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกบั เมอรเดกาส



 

 

แควร ซึง่เปนจตุัรัสที่รําลึกถงึวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เครืองจักรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวติัศาสตรของมาเลเซีย”มะ

ละกาเมืองหลวงแรกและเปนจุดเร่ิมตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอย
ประวัตศิาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก  นําชมจัตรุัสดัชทสแควร 
จุดศนูยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ทีฮ่อลันดาเขายดึ
ครองมะละกา ปจจุบันเปนสัญลักษณสาํคญัของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัส
ดัตชสแควรต้ังอยูบนถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิ
โน-โปรตุกีสอายกุวา 200 ป มีเอกลักษณโดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก 
หรือสี salmon pink เปนยานทีม่ีสีสดสวยงามทัง้ตวัอาคารและอิฐที่ปูนถนน
ทางเดินรถและทางเดนิเทาชมวหิาร St.Paul’s Church ต้ังอยูบนเนินเขาเซนต
ปอล สรางขึ้นในปพ.ศ. 2064 ปจจุบันเหลือเพียงผนังสีด่านไวเปนหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรเพือ่ใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทาน้ัน ในยุคทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถแหงน้ีช่ือวา NosaSenhora แตเปลีย่นเปน St. Paul เมื่อชาวดตัชเขามา
ปกครอง ดานหนามีรูปปم�นนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูมี
ช่ือเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาทีม่ะ
ละกาถงึ 4 คร้ังจนกระทั่งเสียชีวติศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนา
โบสถแหงน้ีกอนจะนําสงตอไปยังประเทศอินเดีย ชมป�อมปนโปรตุเกส  เอฟาโม
ซา ในยุคลาอาณานิคม เมือ่อดีต 400 ปมาแลว ถายรูปกับเรือสินคาโบราณ
จําลองจากตะวันตก เมืองแหงประวติัศาสตรของมาเลเซียซ่ึงเคยอยูภายใตการ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน 

 จากน้ันนําคณะเดินทางสูเมอืงยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางเขาสูที่พกั JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort 
หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่าม สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน  - วัดเจาแมกวนอิม - 
UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร) - มารีนา เบย แซนด – ชมโชวนํ้าพุ 
Wonder Full (B/-/-)    

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
จากน้ันนําทานขามดานยะโฮวบารู เพ่ือเดินทางสู สงิคโปร 

 
09.00  นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา

การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมววิริมแมน้ําสงิคโปร ทานสามารถ 
ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สญัลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นคร่ึงสิงโต
คร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา มทีัศนียภาพที่สายงาม โดยมฉีากดานหลัง
เปน“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนาม
ทุเรียน ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปน
ที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การ
แสดงตลก มีทศันียภาพที่สายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant 
Statue” รูปปم�นชางสําริดเปนของขวญัจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่งได
มอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสมัพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมือ่คร้ังที่
พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในคร้ังแรก  
นําทานเดินทางสู วดัเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple 
วัดน้ีเปนวดัทีม่ีช่ือเสียงอยางมาก ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวา
ศักด์ิสิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักด์ิสิทธิ์ในองคเจาแมกวนอิมน้ัน  มาจากคนทีม่าไหว
ขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง วดัน้ีสรางขึ้นกอนสงครามโลกคร้ังที ่2 ในป 
1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสักการะเจาแม
กวนอิม และใชเปนศูนยกลางสําหรับพบปะ พดูคุย ประชุม เร่ืองราวตาง ๆ 
จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแหงน้ีถกูระเบิดโจมตพีังพินาศไปตามๆ กัน แต
ปาฏิหาริยอยางยิง่ที่สถานที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิมแหงน้ีกลบัไมไดรับความ
เสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังน้ันเลย ทําใหหลายคนเช่ือวาเปนเร่ืองความศักด์ิสิทธิ ์
หรือปาฏิหาริย 



 

 

ผานชม  น้ําพุแหงความม่ังคัง่ Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรต้ังอยู
ทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จช้ิน
ใหม หมูตกึซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเช่ือวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และได
สัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป  

10.00 น. รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะ
เซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  
(ไมรวมคาบตัรยูนิเวอรแซล) 
 
OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบตัรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาที่จอง
ทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วนักอนการเดินทาง 
 

 ***หากซื้อเพ่ิมแลวตองการยกเลิก  ตองแจงกอนเดนิทางอยางนอย 72 
ช่ัวโมงเทาน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทกุกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ใหทานไดพบกับการแสดงสดุตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ 
คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยงัตองตะลึง เปด
ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ทีแ่รกและที่เดียวในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับเคร่ืองเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เปนเคร่ืองเลนทีอ่อกแบบ
ใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สดุ ของ
รถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสงูที่สดุในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจําลองจากซีร่ียช่ือดังแบทเทิลสตาร กาแล็กตกิาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะ
เปนฝ�ายมนุษย หรือฝ�ายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยาง
หวาดเสียวของแตละฝ�าย 
โซนอียิปตโบราณพบกับเคร่ืองเลนเขยาขวัญทีม่คีวามเร็วสูง  และความนากลวัของ
เหลาวิญญาณมัมมี่จะคบืคลานในทามกลางความมืด  มาทาํใหคุณขนลกุซู! โดยไม
รูตัว   
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดตีกลับไปสูยคุดึกดําบรรพ
หากใครลวงลํ้าเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ 
คุณยังไดพบกบัการแสดงโชวผาดโผนเส่ียงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด 
!! 
 โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 
นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเร่ืองมาดากสัการ อาทิเชน อเล็กซ,มารต้ี,เม
ลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป�าทบึแหงน้ีโซนนิวยอรกสัมผัสเมือง
จําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คา
เมรา! แอคช่ัน!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  
 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่
จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย คร้ังแรกของโลก!!กับ
ปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 4มติิ เร่ืองเชร็ค ซึง่คุณไมเคยได
สัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียงัมมีมุ ลดความหฤหรรษมาที่
กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมมุโลกรวมถงึรานชอปปم�ง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตร
บนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนทีสุ่ดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหให
คุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสงิคโปร!!!งแรกของประเทศสงิคโปร!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภณัฑสตัว
น้ําเปดใหมใหญที่สดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  
บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดในราคา ไดในราคา ผูใหญ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก 
อายุตํ่ากวา 12ป 29 SGD))    
 จดัอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถกูออกแบบใหเปน
อุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสตัวทะเลกวา 800 
สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหกัพงัของเรือ 
ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทัว่โลก 
 



 

 

*** หากไมสนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดนิเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสโิน / ช็อป
ปم�งทีห่าง VIVO / เดนิเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากน้ันอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รสีอรทหรูใหญที่สดุในสิงคโปร  
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพกัและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรม
ยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช้ันที ่57 ของโรงแรม (ไมรวม
คาขึ้นลิฟท 29 SGD)  
 
 
 
 

 
เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทัง้ 3 
แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟ�าขนาดใหญ
ที่สุดในโลก มีพื้นทีก่วางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และ
จัดเปนสวนลอยฟ�าที่มคีวามสูง200 ม. บนสวนไดรับการ
ตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไม
ประดับอีก 650 ตน มรีานอาหารที่หรูหรา รวมถงึ The 
Sky on 57 และยงัมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” 
ที่ต้ังอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝم�งตรงขามกับตัวโรงแรม จดัวาเปนคาสิโนที่
เต็มไปดวยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลดิเพลินไปกับเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญ
มากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอด
เหรียญ ภายในยังมีรานคาปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปم�งทัง้หลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายีห่อดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สดุใน South East Asia กับ
การแสดงที่มีช่ือวา Wonder Full การแสดงน้ี จดัขึ้นที่ลาน Promenade 
หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว Marina 
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั QUALITY HOTEL  หรือเทียบเทา 3* 
 
 
 



 

 

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

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรางขึ้นเพือ่เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วดั
พระพทุธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัยราชวงศถงั วางศิลาฤกษ เมื่อวันที ่
1มนีาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทัง้หมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร 
(ประมาณ 1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี   ช้ัน 2-
3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ช้ัน 4 เปนทีป่ระดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หาม
ถายภาพ) ใหทานไดสกัการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวดัแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม       
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE 

BAY   
อิสระใหทานไดชมการจดัสวนที่ใหญที่สุดบน
เกาะสงิคโปร ช่ืนชมกับตนไมนานาพันธุ และ 
เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ือง
แหงชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสงิคโปร 
นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ�าเช่ือมตอกบั 
Super tree  คูทีม่ีความสงูเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูทีม่าเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมมุสงูขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟตสําหรบั Super Tree 8 SGDและคาเขาโดมอกี 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน  



 

 

นําคณะอิสระชอปปم�ง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสดุ จะถกู
นํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ี
เปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมทีาเรือและเรือสินคาทกุลํา
จะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสงิคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารด
จัดไดวาเปนแหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา 
รานคา และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียงราย สองฝم�ง
ถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG 
และอ่ืนๆอีกมากมาย     

 พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยูใจกลางทาอากาศยานชางง ี
เกิดจากความรวมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่น่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการ
พักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงานสถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบ
สถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบช่ือดงัอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay 
Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการ
ออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี 
THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบงเปนช้ันเหนือพื้นดิน 5 ช้ัน และช้ันใตดิน 5 ช้ัน 
สามารถเช่ือมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะ
อลังการดวยน้ําตกยกัษ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรัง่พรู
ลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 
 

โปรดดไูฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 
          

……….น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางก ี
……….น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เที่ยวบนิที ่

TR 868 / Air Asia เที่ยวบินที่ FD350 
……….น. เดินทางกลับถงึสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอมความประทบัใจ 
******************* 



 

 

“มากกวาความชํานาญ คอื การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทวัร*** // ผูเดินทางถึง 
15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพ่ือ
ประโยชนของลูกคา 
 
 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JAN -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด  พักเดี่ยว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0910-1225 
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) จอยแลนด  พักเดี่ยว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0910-1225 

7-10 FEB 2020 
วันหยุดมาฆบูชา 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

 

TR868 
2200-2330 
หรือ 
FD350 
2030-2200 

13-16 FEB 2020 13,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAR -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด  พักเดี่ยว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0910-1225 
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) จอยแลนด  พักเดี่ยว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

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

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.- 

13-16 APR 2020 
วันสงกรานต 14,999.- เพ่ิม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAY -2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญทานละ  
(พักหองคู) จอยแลนด  พักเดี่ยว ไมเขา 
Universal 

เขา 
Universal 

AK881 
0910-1225 
TR868 
2200-2330 
หรือ 

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.- 



 

 

FD350 
2030-2200 

 
  ไมรวมคาทปิไกด + คาทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
  (ไมรวมคาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 
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 
 
***ทางบริษทัมีตัว๋ 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 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงนิ
แลว เน่ืองจากการซือ้บัตรเปนการลอคราคาต๋ัวกอนเดินทาง บางคร้ังหากผูใชบริการ Express 
มีจํานวนนอยราคาอาจเร่ิมตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูตองการใชบัตร 
Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

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



 

 

อัตราน้ีรวม   
  คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
  คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ทีร่ะบุไวในรายการ  
  คาทีพ่ัก 3 คืน  
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
  คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   

  คาทปิไกด+คาทิปคนขบัรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 1500บาทตลอดท
ริป 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจในการบริการ  
  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางทีน้ํ่าหนักเกิน 20 กก.  
  คาใชจายอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   
  บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 

 
**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 

 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   

  หนังสือเดินทางที่มวีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

  ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมกีารคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน
ได เนื่องจากคาบริการทีส่ิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษทัระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไม

เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทวัรเปนแบบเหมาจายกับบรษัิททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุก

กรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 
 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทวัรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ



 

 

เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 15 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมือ่ทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆ 

  บริษัทฯไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวิัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตตุางๆ 


