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โดยสายการบนิ Malindo Air (OD) + Scoot (TZ) 

 เท ีย่วสวนสนุกระดบัโลก Universal Studio (รวมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง ไมเ่หนือ่ย 

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์ , ปตุราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว ์ 

 ถา่ยรูปคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

 ชมโชวแ์สงสยีามค า่คนืท ี ่Marina Bay Sand 

 พกัท ีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3-4* เก็นต ิง้ 1 คนื // ยะโฮว ์2 คนื 
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วนัแรก กรุงเทพฯ –กวัลาลมัเปอร ์- ปุตราจายา - เก็นติง้ ไฮแลนด ์ (-/L/-) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นทีตั่ง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบ

นายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่ง

ใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าท ีจั่ตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิด

แห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสกีุหลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน 

สะพานสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ ซึง่มรูีปร่างประหนึง่ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เดนิทางตอ่สู่ เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland สถานตาก

อากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของ

รัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต 

หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การ

ก่อสรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง 

ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึ

ด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันได ้

เปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel ท่านจะไดส้นุกสนานกับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY) เป็น

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึง่สามารถวิง่ได ้6 เมตรต่อวนิาท ีจากสถานถีงึโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม.  

ซึง่ยาวทีสุ่ดในเอเชยีจะไดสั้มผัสปุยเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสุิทธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้

หนาวตดิตัวไปดว้ย)  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม “FIRST WORLD” อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

06.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประตู7 เคานเ์ตอร8์ สายการบนิ MALINDO AIR โดยมี

เจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.05 น. เหนิฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาลินโด แอร ์เท ีย่วบนิที ่OD525 

12.15 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
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ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นต่างๆ มากมาย ทัง้ในร่มและกลางแจง้ อาท ิ 

รถไฟเหาะตลัีงกา รถแข่งโกลค์ารต์ สกายเรนเจอร ์บา้นผสีงิและรา้นคา้อืน่ ๆ อกีมากมายซึง่เหมาะ

ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับสถานทีต่่าง ๆ  และยังมี

บ่อนคาสโินระดับชาต ิท ีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการ

เสีย่งโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการ

เขา้คาสโิน ทา่นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ เด็กอายุต ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ (พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท) 

แตส่ามารถพกัหอ้งละ 3 ทา่นได ้ 2 เตยีงโดยทางทวัรบ์รกิารขอหมอนและผา้หม่เพิม่ใหค้รบั 

 

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20T H CENTURY FOX WORLD *** 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

วนัที่สอง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัุรสัดชัท์สแควร ์– ยะโฮว์บารู   (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มอีุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสาย

หมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตง

จายา และโดยสารรถสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  จากนั้นให้

ท่ าน ได้ช ม เมือ งห ล วง ขอ ง ม าเล เซี ย  ก รุ ง

กวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นเมอืงทีตั่ง้ขึน้ท ี่บรเิวณทีแ่ม่น ้า 2 

สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้า

ในนครกัวลาลัมเปอร์ ตกึปิโตรนสั  ซึง่เป็นอาคารแฝดที่

สูงท ีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร ชมโรงงานดบุีก (Pewter) ทีม่ชีือ่เสียงของรัฐเซลังงอร ์ดบุีก

เป็นสินแร่ท ี่สรา้งความรุ่งเรืองใหป้ระเทศมาเลเซีย และเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดขีองโลก จากนัน้น าท่าน

แวะชม มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื่อล า

รกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ท ี ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนั้น

น าท่านชม พระราชวงัอิสตนัน่า ไนการ่า ท ีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซยี ผ่านชม 

อาคารสุลต่าน อบัดุล ซามดั ท ี่ปัจจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้ส

แควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 อสิระชอ้ปป้ิง หา้งซูเรยีเคแอลซีซี (suria klcc) หา้งซูเรยีเคแอลซซี ีหรอื หา้งซูเรยี ตัง้อยู่ท ีอ่าคาร

ทวนิทาวเวอร ์ท ีเ่ป็นอาคารทีสู่งสุดในโลก และเป็นศูนย์การคา้ มพีื้นท ีป่ระมาณ 250 ไร่ มคีวามสูง 6 ชัน้ 

พื้รท ี่ใชส้อย 93,000 ตรม. ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ 2 แห่ง และ 330 รา้นคา้ มทีางเดิน ภายใน

อาคารรอบทีโ่ล่ง ท าใหเ้ดนิเหนิเขา้ออกสะดวก เป็นระเบยีบ ตัง้อยู่ติดอาคารระฟ้า มักปิดหลังเลิิกงาน 

เมือ่เขา้ศูนยืการคา้คกึคัก มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง รอบๆ มสีวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  

น าชมจตุัรสัดชัทส์แควร ์จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ท ีฮ่อลันดาเขา้ยึด

ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเท ีย่วเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์แควรตั์ง้อยู่บน

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตุกสีอายุกว่า 200 ปี มเีอกลักษณ์



 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์   Malaysia Singapore Duo-JAN-TZ-W09 

 

 

โดดเด่นในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่

ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพียงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พื่อใหค้นรุ่นหลังได ้

เรยีนรูเ้ท่านัน้ ในยุคทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ือ่ว่า NosaSenhora แต่เปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรูีปป้ันนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ ี

ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ ีห่นา้โบสถแ์ห่งนีก้่อนจะน าส่งต่อไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูป

กับเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงยะโฮวบ์ารรู์ ประตูสู่สงิคโปร ์

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - UNIVERSAL STUDIO - มารนีา่ เบย์ แซนด ์– 

ชมโชว์น า้พุ Wonder Full (B/-/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

09.00  น าท่าน ชมเมอืงสิงคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ท่านสามารถ ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลอ้อน สญัลกัษณ์

ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีหั้นหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม 

โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนาม

ทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดตีเป็นทีตั่ง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม และเก็บ

ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ท ีพ่ระองค์

เสด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครัง้แรก ผา่นชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืง

สงิคโปรตั์ง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่

ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง โดย

คนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดสั้มผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนอืจินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบตัรยูนิเวอรแ์ซลแล้ว//ไม่

เขา้ยูนเิวอรแ์ซล คนืเงนิ 1,500 บาท/ผูใ้หญ ่และ 1,200 บาท/เด็ก) 

***(อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท ีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอร์แซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและที่เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครือ่งเล่นที่
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ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อท ีน่ ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท ีสุ่ด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่์ชือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย 

โซนอยีิปตโ์บราณพบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมีจ่ะ

คบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รูตั้ว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ท ีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสีย่งตายของเหล่าสตันทไ์ดท้ ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชิว ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การตู์นเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่งนี้

โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจ าลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีสุ่ดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศ

แห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคช่ัน!สรา้ง

โดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวูีด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ ีจ่ะมายืนปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย์พรอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คุณไม่เคยไดสั้มผัสมาก่อน นอกจากทีน่ ีเ้ท่านัน้ นอกจากนียั้งมมีุม ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทุก

มุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด

เด่นทีสุ่ดของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

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

 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
จากน ัน้อิสระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสิงคโปร ์ 

มารน่ีา เบย์ แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท ์23 SGD)  
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เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตัง้อยู่บนอาคารทั ้ง 3 แซนด์ส 

สกาย พาร์คนี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มพีื้นท ี่

กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 

ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และ

ไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 

และยังม ี“มารน่ีา เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ทีตั่ง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเท ีย่ว

สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตูีพ้นันหยอด

เหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายใน

ยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลือกซือ้สินคา้ยี่หอ้ดัง ๆ ได ้

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

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ที่ใหญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ ีชื่อ

วา่ Wonder Full การแสดงนี้ จดัขึน้ทีล่าน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 จากน ัน้น าทา่นขา้มดา่นสู่เมอืงยะโฮวบ์ารู 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่   วดัพระเขีย้วแกว้ – Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 จากน ัน้น าท่านขา้มดา่นยะโฮว์บารู เดนิทางสูส่งิคโปร ์
น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ้น

เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทั ้งหมดราว 62 ลา้นเหรยีญ

สงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็น

พิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดสั้กการะองค์

เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม       

จากน ัน้แหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไม ้

นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแห่งชาติของ 

Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้

ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มี

ไวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บน

ยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน

โดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟตส์ าหรบั Super Tree 8 SGDและ

คา่เขา้โดมอีก 28 SGD)  

 

น าคณะอิสระช้อปป้ิง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ท ี่ตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ ีท่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้ง

มาผ่านที่ ท่าเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออร์ชารด์จัดไดว่้าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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13.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว                     

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT  เทีย่วบนิที ่TZ302 / 292 

..........น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่านละ (พกัหอ้งคู)่ 

พกัเด ีย่ว 
เขา้ Universal ไมเ่ขา้ Universal 

OD525 
0905-1215 

//// 
TZ292 

2200-2330 

22-25 SEP 2016 
16,999.- 

ลด 1,500.- 5,900.- 

14-17 OCT 2016 16,999.- 
20-23 OCT 2016 

วนัปิยะมหาราช 
16,999.- 

21-24 OCT 2016 
วนัปิยะมหาราช 

17,555.- 

24-27 NOV 2016 16,999.- 
2-5 DEC 2016 

วนัพอ่แหง่ชาต ิ
16,999.- 

23-26 DEC 2016 
วนัครสิมาสต ์

16,999.- 

30 DEC – 2 JAN 2017 
วนัหยุดปีใหม ่

17,999.- 

31 DEC – 3 JAN 2017 

วนัหยุดปีใหม ่
17,999.- 

 
1 – 4 JAN 2017 
วนัหยุดปีใหม ่

16,999.- 

   

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

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  2,000 บาท  
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ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 
เง ือ่นไขการจอง ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าทีพั่ก 3 คนื  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี 10 RM/คน/วนั  
 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศสิงคโปร ์ 5 SGD/คน/วนั  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัดจ า
ท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 
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9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ต่างๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 


