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มาเลเซยี - สงิคโปร ์4 วนั (TG) 
กัวลาลัมเปอร ์-  TWIN TOWER -มะละกาเมืองมรดกโลก  

สงิคโปร-์ - เมอรไ์ลออ้น – ย่านไชน่าทาวน-์  

ชอ็ปป้ิงออรช์ารด์ - มารีน่า เบยแ์ซนด ์

เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO 

พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาวมาตรฐาน 
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ชมิขา้วมันไก่ BOONTONGKEE + BAK KUD TEH รา้นตน้ต ารับ 

****** บนิดว้ยการบนิไทย พรอ้มสะสมไมล ์50% ***** 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง   
 

วนัแรก กรงุเทพ – ปุตราจายา - เก็นต ิง้ ไฮแลนด ์  (-/L/-) 
 

ส าหรบัสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์TG 
06.00 น. พรอ้มคณะทีท่า่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทย เจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแกส่มาชกิ 

09.00 น. เดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 415 น าทา่นเหริฟ้าส ู ่ประเทศมาเลเซยี 

12.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์KLIA. ผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้………..  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูน่ครปุตราจายา นครแหง่อนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ 

รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าที่

จัตรัุสปตุรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยดิปตุรา มัสยดิแหง่เมืองซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสกีหุลาบ 

ตัง้อยูร่ิมทะเลสาบปตุรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึ่ง ซึง่มี

รูปร่างประหนึ่งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland สถาน

ตากอากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตตดิตอ่

ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 

6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร หา่งจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                รหัสโปรแกรมทวัร์   MALA SIN 4D MAY17-TG-W09 

กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือ

ตัดถนนขึน้ส ูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนินการสรา้งรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจบัุนไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme 

Park Hotel ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการน่ังกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยี

ใหม่ลา่สดุซึง่สามารถวิ่งได ้6 เมตรตอ่วินาท ีจากสถานีถงึโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม.  

ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบริสทุธิ์อันหนาวเย็น 

(โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตัวไปดว้ย)  

จากน ัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม “FIRST WORLD” อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั

ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับเครื่องเลน่ตา่งๆ มากมาย ทัง้ในร่มและกลางแจง้ อาท ิ 

รถไฟเหาะตลีังกา รถแขง่โกลค์าร์ต สกายเรนเจอร์ บา้นผสีงิและรา้นคา้อื่น ๆ  อีกมากมายซึง่

เหมาะส าหรับเด็กและผูใ้หญ ่ ทกุเพศทกุวัย ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับ

สถานทีต่า่ง ๆ และยังมีบอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตาม

กฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเส ีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า 

ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรบัท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบรุุษ และสุภาพสตรี

ใสชุ่ดสุภาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ 1,700 บาท

เฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
 

 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์– ซติ ีท้วัรก์วัลาลมัเปอร ์- มะละกา -ยะโฮรบ์าร ู   (B/L/D) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาตใินโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุง

กวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นเมืองทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่ริเวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าทา่นแวะถา่ยรูปกับ

สัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก 

ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร ชมโรงงานดบีกุ (Pewter) ทีม่ีช ือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร์ ดบีกุเป็น

สนิแร่ทีส่รา้งความรุ่งเรืองใหป้ระเทศมาเลเซยี และเป็นแหลง่แร่ดบีกุชัน้ดขีองโลก จากนั้นน า

ทา่นแวะชม มสัยิดอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถา่ยรูปกับ อนุสาวรยี์ทหาร

อาสา เพือ่ล ารึกเหตกุารณ์ การส ูร้บไดแ้กส่งครามโลกครั้งที ่1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธา

รุณะทีส่วยงาม  จากนั้นน าทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทับของสมเด็จพระ

รามาธิปดขีองมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจบัุนเป็นสถานทีข่องทาง

ราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอร์เดกา้สแควร์ ซึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยี ไดฉ้ลองเอก

ราชพน้จากประเทศในเครืองจักรภพ น าทกุทา่นแวะชมิช็อกแล๊ตคณุภาพสง่ออกท่ัวโลกจาก

โรงงานช็อกแลต๊ และเลอืกซือ้ช็อกแล๊ตคณุภาพเยีย่มในราคาพเิศษสดุๆ จากนั้นน าทา่น

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงอาทเิชน่เครื่องยาจนีบักกดุแต ๋ขนมเป๊ียะ กาแฟไวทค์อฟฟ่ี ชาเต๊ะตา

เระ และของฝากของทีร่ะลกึ จากนั้นน าทา่นสูร่า้นนาฬกิาปลอดภาษี เลอืกชมเละซือ้นาพกิา 

น ้าหอม แควนตัม้ เครื่องประดับตา่งๆในราคาปลอดภาษี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร SUN FONG BUK KUT TEH ชิมบะกุด๊เต ๋

กระดูกหมูตุน๋ยาจนีอนัลอืชื่อ 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                รหัสโปรแกรมทวัร์   MALA SIN 4D MAY17-TG-W09 

บา่ย เดนิทางโดยเสน้ทางซปุเปอร์ไฮเวยส์ ูเ่มืองมะละกาเมืองทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก

จาก UNESCO (2ชม.) ถงึเมืองมะละกา น าทา่นผา่นชมยา่นบา้นเกา่แกส่มัย BABA NYONYA 

จากนั้นน าทา่นชมยา่นทีอ่ยูข่องชาวดัชท ์“ดชัท์สแควร”์ ชมวิหารเซ็นปอล ยา่นอาณาจักรสแีดง 

ซึง่เคยเป็นดนิแดนของดัช จากนั้นน า ทา่นเดนิขึน้เขา St. Paul Hill ชมทวิทัศน์ของเมืองและไป

สักการะรูปป้ันนักบญุ St.Fracis ทีศ่ักดิส์ทิธิ์ (ตามตานานเลา่ว่าเมื่อหลาย รอ้ยปีลว่งมาแลว้ นักบญุ 

St Farncis ไดส้ ิน้ชวีิตไปเกอืบ 1 ปีเขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาตอ่มาไดข้ดุศพทา่นขึน้เพือ่จะนาทา่น

ไปฝังทีเ่มืองกัวร์ ประเทศอินเดยี แตเ่มื่อขดุศพทา่นขึน้มาปรากฏว่า ศพทา่นเหมือนคนนอนหลับ จงึ

ไดข้อต าแหน่งนักบญุใหแ้กท่า่นจากพระราชวังวาตกัินแตท่างพระราชวังไดต้อบกลับมาอีก 16 ปี

ผา่นไปขอใหต้ัดแขนไปพสิจูน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลอืดไหลเหมือนยังมีชวีิตอยูจ่งึไดรั้บประกาศ

ใหเ้ป็นนักบญุ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผา่นไป จากนั้นเดนิลงจากเขาชมป้อม A Famosa 

ป้อมป้องกันเมืองของโปรตเุกส ซึง่ถกูทาลายโดยอังกฤษจนเกอืบหมด (เหลอืไวแ้คป่ระต ูPorta 

De Santiago) อ าลาเมืองมะละกา สูด่า่นยะโฮบารรู์ เมืองทา่หนา้ดา่นทีส่ าคัญตดิกับประเทศ

สงิคโปร์ 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

น าทา่นเดนิทางเขา้ส ูท่ีพั่ก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือ

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สงิคโปร ์– ซติ ีท้วัรส์งิคโปร ์- เมอไลออ้น - มารนี่า เบย ์แซนด ์- ชอ้ปป้ิง
ถนนออรช์ารด์      (B/L/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านขา้มแดนมาเลเซยี เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปร ์จากนั้นน าทา่น ชมเมอืง

สงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่า

การเมือง ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมวิวริมแม่น ้า

สงิคโปร์ ทา่นสามารถ ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปป้ันครึ่งสงิโตครึ่งปลานี้หันหนา้

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลัง

เป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรม

การสรา้งคลา้ยหนามทเุรียน ผา่นชม “Old Parliament 

House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบัุนเป็นจดุรวมของ

ศลิปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก มีทัศนียภาพทีส่ายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ 

“Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ได ้

มอบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมื่อครั้งทีพ่ระองคเ์สด็จมา

เยอืนสงิคโปร์ในครั้งแรก 
เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ื่อดงั  

ระดบั5 ดาว 

บา่ย พเิศษ น าท่านเยี่ยมชม “มารนีา่ เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญท่ีส่ดุในสงิคโปร์ มารีน่า เบย ์

แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื  

The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ชัน้ที่ 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ 23 SGD)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พาร์คนี้ ถอืว่าเป็นสวน

ลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก มีพืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้า

ทีม่ีความสงู200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไม ้

ประดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย ์

แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ั ้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น

คาสิโนที่เต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเที่ยวสามารถเพลิดเพลนิไปกับเกม

หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีต ูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ต ู ้

อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีก

และภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซือ้ส ินคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

มากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

จากน ัน้ น าคณะอสิระช้อปป้ิงถนนออรช์าร์ด สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล ่าสดุ จะถกูน ามา

วางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ที่ตัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแหง่แรกเพราะว่าสงิคโปร์มีทา่เรือและ

เรือส ินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ทา่เรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็น

แหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศ ูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดมีากมายตั ้งอยู่เรียง

ราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย    

***(อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

จากน ัน้เขา้สูท่ี่พกั Quality / Ibis Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ ี ่  วดัพระเข ีย้วแกว้ ย่านไชน่าทาวน ์- UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร
แลว้) - กรงุเทพ   (B/-/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้เดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ น าท่านชมว ัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth 

Relic Temple) สรา้งขึ้น เพื่อ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้  วั ด

พระพทุธศาสนาแหง่นี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มีนาคม 

2005 ค่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้น

บาท) ชัน้ล ่างเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิี ชัน้ 2-3 เป็นพพิิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ 

ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม 

และใกลกั้นก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
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จากน ัน้น าท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโต

ซา่ อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร)  

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดยีวที่ๆ  ค ุณและ

ครอบครัวจะไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยู

นิเวอร์แซล สตดูโิอ !! ทีแ่รกและที่เดยีวในภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเลน่ 24 

ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ !!!แบ่ง

ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคูทั่ง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีี่ย์ช ือ่ดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ล ่น

สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมือฟาดฟันบนอากาศ

อยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอียปิตโ์บราณพบกับเครื่องเล่นเขยา่ขวัญที่มีความเร็วสงู   และความน่ากลัวของเหล่า

วิญญาณมัมมี่จะคบืคลานในทา่มกลางความมืด  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่รูต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รือดนิแดนจลุสคิปาร์คทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใคร

ลว่งล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นั้นยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับการ

แสดงโชว์ผาดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอร์เวิลด ์!! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจาก

ภาพยนตร์การ์ต ูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเชน่ อเล็กซ์, มาร์ต ี้, เมลแมนและกลอเลยีทีค่อย

ตอ้นรับคณุเขา้ส ูป่่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองทีใ่หญแ่ละเจริญ

ทีส่ดุในอเมริกา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค 

ในการแสดงโชว์ชดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคช่ัน!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริ์ก  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบริต ีท้ีจ่ะมายนื

ปรากฏตัวบนทอ้งถนนแหง่นี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ 

อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร์ 4มิต ิเรื่องเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้ัมผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้

เทา่นั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับ

รา้นอาหาร บาร์ คลับทีร่อเสริ์ฟอาหารและเครื่องดืม่จากท่ัวทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้น



    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                รหัสโปรแกรมทวัร์   MALA SIN 4D MAY17-TG-W09 

แบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตร์บนเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรีสอร์ท 

เวิลด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์!!!ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์!!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium 

เป็นพพิธิภณัฑส์ตัว์น า้เปิดใหมใ่หญท่ี่สุดในโลกกบั Marine 

Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นไดใ้น

รราคา 33 าคา 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่น หรอื 850 บาท / ทา่น ))    

 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจนุ ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 

800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได ้

จ าลองความอุดมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ท่ัวโลก 

..........น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย 

ส าหรบัสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์TG 
17.00 น. น าท่านสู ่สนามบนิชางก ีของสงิคโปร ์เตรยีมเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
20.40 น. เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG 410  
22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจทุกท่าน 

*************** 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ใน

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***เดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทัวร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มหีวัหนา้ทัวร์) 

 
อตัราค่าบริการ 

Dec-16 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

02-05 DEC 
2016 

24,555.- -8,500.- 5,900.- 

09-12 DEC 
2016 

24,555.- -8,500.- 5,900.- 

15-18 DEC 
2016 

24,555.- -8,500.- 5,900.- 
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31 DEC-03 
JAN 2017  

เทศกาลปีใหม่ 
24,999.- -8,500.- 5,900.- 

Jan-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

01-04 JAN 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

12-15 JAN 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

19-22 JAN 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

26-29 JAN 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

Feb-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

3-6 FEB 2017 23,999.- -8,500.- 5,900.- 
10-13 FEB 

2017วนัหยุด
ชดเชยมาฆบชูา 

24,999.- -8,500.- 5,900.- 

16-19 FEB 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

23-26 FEB 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

Mar-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

2-5 MAR 2017 23,999.- -8,500.- 5,900.- 

9-12 MAR 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

16-19 MAR 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 
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23-26 MAR 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

30 MAR-2 APR 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

Apr-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

6-9 APR 2017 23,999.- -8,500.- 5,900.- 

12-15 APR 
2017 

วนัสงกรานต ์
23,999.- -8,500.- 5,900.- 

13-16 APR 
2017 

วนัสงกรานต ์
24,999.- -8,500.- 5,900.- 

20-23 APR 
2017 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

28 APR-1 MAY 
2017 

วนัแรงงาน 
23,999.- -8,500.- 5,900.- 

May-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG415 

0900-1210 

TG410 

2040-2200 

4-7 MAY 2017 
วนัฉตัรมงคล 

23,999.- -8,500.- 5,900.- 

 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  2,000 บาท  

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                        ราคา  6,000 บาท 

 
เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
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พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
อตัรานี้รวม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย์ (TG)  

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง    
 ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ     
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ   
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ  ตามที่ระบุไวใ้นรายการ    
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ประกนัอบุัตเิหตุระหวา่งการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของประกนัที่ 
    บรษัิทไดท้ าไว(้ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารณ์ที่เกดิขึน้ระหวา่งวนั 
    เดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 ค่าสัมภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ 
 

อตัรานี้ไมร่วม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ ิม่ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากตอ้งการ) / ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ ๆ  เชน่ ค่า
ซกัรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทีม่าเลเซยี 30 RM. /ท่าน ตลอดทรปิ 
คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทีส่งิคโปร ์10 SGD/ท่าน ตลอดทรปิ 

ยังไม่รวมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาพเิศษงดแจกของก านัลทุกชนิด ** 
 

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯสงวนสทิธ ิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม   
- บรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบคา่เสียหายกรณีเกดิเหตจุ าเป็นหรือเหตุสดุวสิัย อนัเนื่องจากภัย
ธรรมชาต ิการล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมอืง การ
จลาจล การปฏเิสธการเขา้เมอืง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลกิรายการใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะไมค่ืนเงนิในส่วนที่ขาดหายไป     
เง ือ่นไขการยกเลกิ  

1.การยกเลกิ  

1.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงินทัง้หมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ด ินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ ปทีม่ีการการันตี

คา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงินได)้ 

1.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

1.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร์ 

1.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตาม วันที่ ที่ระบุบนหน ้าตั๋วเท่านั้น  จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการคนืเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหกั้บทา่น 
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3.กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่

บริษัทระบใุนรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส ิ้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้ ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้ ่ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


