
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 เทยีวสวนสนุกระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  
 นงักระเชา้เคเบลิคาร ์ชมววิทเีก็นตงิ ไฮแลนด ์
 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปตุราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์
 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิงออรช์ารด์ 
 ชมโชวแ์สงสยีามคําคนืท ีMarina Bay Sand 
 พกัทโีรงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นตงิ 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นตงิไฮแลนด ์ (-/L/-) 

07.00  น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สาย
การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.25  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทยีวบนิท ี
AK881 

12.40 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
 



บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นทตัีงของ
หน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพ
ฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่
ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทจัีตุรัสปุตรา โดยมีฉาก
หลังเป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพู (Putra Mosque) มัสยดิแห่งเมอืง
ซงึสรา้งจากหนิอ่อนสกีุหลาบ ตังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสี
ชมพู..มัสยิดอันงดงามยงิใหญ่และสถานทีทํางานของนายกรัฐมนตร ี
ตังอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลิม
ทันสมัยทสีดุในโลก สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน  
ใชเ้ป็นสถานททีสัีมมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซนั สะพานสวยทสีดุแหง่หนงึ ซงึมรูีปร่างประหนงึลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนันเดนิทางต่อสู ่เก็นตงิไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่นึกระเชา้ เพราะฉะนนัทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นวิไปดว้ยเพอืเตรยีมนของสว่นตงัท ี
จะนําไปใชบ้นเก็นตงิ 1 คนื) 

 

นําท่านนัง กระเชา้ลอยฟ้า ขนึสูย่อดเขาเก็นตงิ ระยะทาง 3.4 กม. ซงึยาวทสีดุในเอเชยีจะไดสั้มผัสปุย
เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธอินัหนาวเย็น (โปรดนําเสอืหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นตงิไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ
เขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สงูกว่าระดับนําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์
ตง ไดเ้รมิลงมอืตัดถนนขนึสูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนินการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 
2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซงึปัจจุบันไดเ้ปลยีนชอืเป็น Theme Park Hotel  
 

จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดยีวเพมิ 1,500 บาทเฉพาะท ีGenting @ FIRST WORLD *** 

 

***อสิระอาหารเย็นท ีGENTING HIGHLAND *** 

จากนนัอสิระบนเก็นตงิตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัทบีน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนท ีKUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึกับสถานทตีา่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดับชาต ิทไีดรั้บอนุญาต
จากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสยีงโชคต่างๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านทีตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนกีําลงัทําการปรบัปรุงเพอืเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 
วนัทสีอง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัรุสัดชัทส์แควร ์– ยะโฮวบ์ารู   (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทมีอีุณหภูมเิฉลยีตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลา
สายหมอก นังกระเช า้ ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระ เช า้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุ ง
กัวลาลัมเปอร ์ จากนันใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซงึเป็นเมอืงที
ตังขนึทบีรเิวณทแีม่นํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกบัสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์



ตกึปิโตรนสั ซงึเป็นอาคารแฝดทีสูงทสีุดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร จากนันนําท่านผ่านชม 
มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพือลํารึก
เหตกุารณ ์การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครังท ี1 และ 2 บรเิวณนันเป็นสวนสาธารุณะทสีวยงาม  จากนันนํา
ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทปีระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคาร
สลุตา่น อบัดุล ซามดั ทปัีจจุบันเป็นสถานทขีองทางราชการ ตงัอยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซงึ
เป็นจัตรัุสทรํีาลกึถงึวันทมีาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเรมิตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์เีต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  
นําชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จุดศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทฮีอลันดาเขา้ยดึ
ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สําคัญของการท่องเทยีวเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์แควร์ตังอยู่บน
ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตุกสีอายุกว่า 200 ปี มเีอกลักษณ์
โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทมีสีสีดสวยงามทังตัวอาคารและอฐิที
ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตังอยู่บนเนินเขาเซนตป์อล สรา้งขนึ
ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสดีา้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์เพือใหค้นรุ่นหลังได ้
เรียนรูเ้ท่านัน ในยุคทโีปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนีชอืว่า NosaSenhora แต่เปลยีนเป็น St. 
Paul เมอืชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปันนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์(St. Francis Xavier) ผูม้ี
ชอืเสียงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีมะละกาถงึ 4 ครัง
จนกระทังเสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดร้ับการฝังไวท้ีหนา้โบสถ์แห่งนีก่อนจะนําส่งต่อไปยัง
ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยคุล่าอาณานคิม เมอือดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรูป
กับเรือสนิคา้โบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยีซงึเคยอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ องักฤษ มากอ่น 

 จากนันนําคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ ูประตูสูส่งิคโปร์ 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - วดัเจา้แมก่วนอมิ - UNIVERSAL STUDIO 
                   (ไมร่วมคา่บตัร) - มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชวนํ์าพ ุWonder Full (B/-/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 

จากนนันําทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพอืเดนิทางสู ่สงิคโปร ์
 
09.00  นําท่าน ชมเมอืงสงิคโปร ์ ซงึลอ้มรอบดว้ยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซงึเป็นจุดชมววิรมิแม่นําสงิคโปร์ ท่านสามารถ ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์
ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปันครงึสงิโตครงึปลานีหันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนียภาพทสีายงาม 
โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซงึโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนาม
ทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซงึในอดตีเป็นทตีงัของรัฐสภาของ
สงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทีัศนียภาพทสีายงาม และเก็บ
ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปันชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 
ของไทย ซงึไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพอืสรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มอืครังทพีระองค์
เสด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครังแรก  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนีเป็นวัดทมีี
ชอืเสยีงอยา่งมาก ทังชาวสงิคโปรแ์ละนักท่องเทยีวนับถอืว่าศักดสิทิธมิาก ความเชอือนัศักดสิทิธใินองค์
เจา้แมก่วนอมินัน  มาจากคนทมีาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนันเอง วัดนีสรา้งขนึกอ่นสงครามโลก
ครังท ี2 ในปี 1884 โดยคนจนีทอีพยพมาตังรกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพอืสักการะเจา้แม่กวนอมิ 
และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสาํหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรอืงราวต่าง ๆ จนกระทังเกดิสงครามโลก บรเิวณแห่ง
นีถูกระเบดิโจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏหิารยิอ์ย่างยงิทสีถานทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี
กลับไมไ่ดร้ับความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครังนันเลย ทําใหห้ลายคนเชอืว่าเป็นเรอืงความศักดสิทิธ ิหรอื
ปาฏหิารยิ ์
ผ่านชม  นําพุแหง่ความมงัคงั Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรตั์งอยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซัน
เทคซติ ีซันเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสําเร็จชนิใหม่ หมูต่กึซันเทค สรา้งขนึโดยนักธุรกจิ



ชาวฮอ่งกง ซงึนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทสีดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชอืว่าถา้ไดเ้ดนิรอบ
ลานนําพุ และไดส้มัผัสนําจะพบโชคดแีละ รํารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 
 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซอืบตัรสวนสนุกเพมิ
โปรดแจง้ ณ เวลาทจีองทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
 

 
***หากซอืเพมิแลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ชวัโมงเทา่นนั 
หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว)*** 
 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทเีดยีวทีๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทโีลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที

แรกและทเีดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครอืงเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครืองเล่นที

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพอืทนีีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทสีดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทังหวาดเสยีวและสงูทสีดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรียีช์อืดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซงึผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครอืงเลน่เขยา่ขวัญทมีคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมจีะ

คบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลุกซู!่ โดยไมรู่ตั้ว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รือดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพ์หากใครล่วงลําเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคุณทันท ีเท่านันยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสยีงตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ ีวอเตอรเ์วลิด ์!! 



 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรอืงมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์,ีเมลแมนและกลอเลยีทคีอยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่งนี

โซนนวิยอรก์สัมผสัเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทใีหญ่และเจรญิทสีดุในอเมรกิา และตนืตาไปกับบรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชยีลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมร่า! แอคชนั!สรา้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติทีจีะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่น ีโซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทังชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรอืงเชร็ค ซงึคุณไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทนีเีทา่นัน นอกจากนยัีงมมีมุ ลดความหฤหรรษ์

มาทกีจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดมื-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทรีอเสริฟ์อาหารและเครอืงดมืจากทัวทุก

มมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปปิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทโีดด

เด่นทสีดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยยีมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยยีมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซอื Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าเปิดใหมใ่หญ่

ทสีดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซอื สามารถซอื OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

ผูใ้หญ ่39 SGD / เด็ก อายตุํากวา่ 12ปี 29 SGD))    
 จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตนํ้า สามารถ
บรรจุนําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตว์นํากว่า 100,000 ตัว 
ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัวโลก 
 

*** หากไมส่นใจเทยีวสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / 
ช็อปปิงทหีา้ง VIVO / เดนิเลน่ทหีาด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

จากนนัอสิระทา่นท ี“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่สีดุในสงิคโปร ์ 
มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The 
Sands Sky Park ตงัอยูช่นัท ี57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท ์23 SGD)  
 
 
 
 
 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตังอยู่บนอาคารทัง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คนีถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทสีดุในโลก มพีนืทกีวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทมีคีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารีน่า เบย ์แซนดส์ 

คาสโิน” ทีตังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝังตรงขา้มกับตัว

โรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทเีต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซงึ

นักท่องเทยีวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดย

มโีต๊ะพนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้

อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอด

เหรยีญ ภายในยงัมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิงทังหลายสามารถเลอืกซอืสนิคา้

ยหีอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา ทใีหญท่สีุดใน South East Asia กบัการแสดงทมีชีอื

วา่ Wonder Full การแสดงน ีจดัขนึทลีาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที

นงัหนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 
 



วนัทสี ี   วดัพระเขยีวแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ – กรงุเทพฯ (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั   

นําท่านเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขยีวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขนึ
เพอืเป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีสรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย
ราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมอืวันท ี1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทังหมดราว 62 ลา้นเหรยีญ
สงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชันล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชัน 2-3 เป็น
พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชนั 4 เป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองค์
เจา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซงึมศีลิปกรรมการตกแตง่ทสีวยงาม       
จากนนัแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทใีหญ่ทสีุดบนเกาะสงิคโปร ์ชนืชมกับ

ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนียังมทีางเดนิลอยฟ้าเชอืมตอ่กับ Super tree  คู่ทมีคีวาม

สงูเขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้มีาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขนึ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนั

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขนึลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD

และคา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  
13.30 น. รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่อืดงั ระดบั 5 ดาว 

นําคณะอสิระชอ้ปปิง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ ทตัีงอยู่บนถนนสายนีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้ง
มาผ่านที ท่าเรือของสงิคโปร์นีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปปิงระดับโลก เพราะว่ามี
ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชนัดมีากมายตังอยูเ่รยีงราย สองฝังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอนืๆอกีมากมาย     
   

โปรดดไูฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เทยีวบนิท ีTR 868 / Air Asia เทยีวบนิท ีFD350 

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา 
หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเพอืประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

 
 



FEB-2019 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดยีว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

 

21-24 FEB2019 12,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28 FEB-3 MAR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAR -2019 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดยีว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

7-10 MAR 2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

14-17 MAR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

21-24 MAR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28-31 MAR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2019 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดยีว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

5-8 APR 2019 
วนัจกัร ี 14,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

11-14 APR 2019 
สงกรานต ์ 14,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2019
สงกรานต ์ 15,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 APR 2019 
สงกรานต ์ 15,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

18-21 APR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

25-28 APR 
2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAY -2019 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดยีว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

2-5 MAY 2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

3-6 MAY 2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

9-12 MAY 2019 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



17-20 MAY  19 
วนัหยดุวสิาขบชูา 15,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

23-26 MAY 19 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

30 MAY – 2 
JUNE  19 13,999.- เพมิ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

    เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 
***ทางบรษิทัมตีวั Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครอืงเลน่) 

จาํหนา่ย (ตอ้งมตีวั ONEDAY PASS กอ่น) *** 
Universal Express Pass (เครอืงเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่าํกดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตัว Express หากตกลงซอืบตัรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 

เนอืงจากการซอืบตัรเป็นการลอ๊คราคาตัวกอ่นเดนิทาง บางครังหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเรมิตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครังหากมผีูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 6,000 บาท  
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัรานรีวม   
 คา่ตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรุงเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตัวกรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทพัีก 3 คนื  
 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่ับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึ

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
อตัรานไีมร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทปีระเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 1500บาทตลอดทรปิ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3%   
 บตัรยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 
 



เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   
 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เงอืนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนอืงจากคา่บรกิารทสีงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนอืงจากตัวเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด
หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

2. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

 

6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 

 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนืองจากรายการ
ทัวรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ
เดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไม่
วา่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่น
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 


