
#10580 ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน เมอรไลออน นั่ง
กระเชาเก็นติ้งไฮแลนด บิน FD/AK/TR
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร มัสยิดสีชมพู เก็นติ้งไฮแลนด จัตุรัสดัชทสแควร
วิหารSt.Paul’s Church วัดเจาแมกวนอิม Universal Studio(ไมรวมคาบัตร)
นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง มารีนาเบยแซนด(ไมรวมคาขึ้นลิฟท) ชมWonder Full Light
วัดพระเขี้ยวแกว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู
(มัสยิดปุตรา) - กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง - เก็นต้ิง ไฮ แลนด   

FIRST
WORLD” หรือ
AWANA
HOTEL
GENTING
เทียบเทา

2 กัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - อาคารสุลตาน อับดุล ซา
มัด - ดัชทสแควร - โบสถเซ็นปอล   

JB BERJAYA
Waterfront /
Bayu Marina
Resort หรือ
เทียบเทา

3 สิงคโปร - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - อาคารรัฐสภาเกา - รูปป้ันชางสําริด -
วัดเจาแมกวนอิม - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย
แซนด - โชว Wonder Full Light

  
QUALITY
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - สวนการเดนบายเดอะเบย - ถนนออรชารด - Jewel
Changi - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,900

26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,900

11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย.
63

฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย.
63

฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,900

4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
฿13,999 
฿9,999

฿13,499 
฿9,499

฿12,999 
฿8,999

฿4,900

20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿4,900

10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900

22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿14,999 ฿14,499 ฿13,999 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตรา
จายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง -
เก็นติ้ง ไฮ แลนด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคานเตอร1 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.10 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี AK881

12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรม
ตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิด
สีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแหงเมืองซ่ึงสรางจากหินออนสีกุหลาบ

จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY (โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะ
ฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนของสวนตังท่ีจะนําไปใชบนเก็น
ติ้ง 1 คืน)

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิอั์นหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับ
ชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นท่ี GENTING HIGHLAND

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา 3 * ***โรงแรม
ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD ***

หากหองพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR
และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูก
ตองตามกฎหมาย

เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เป็นตน(สําหรับทานท่ี
ตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หามเขาในคาสิโน) ***สวนสนุกกลางแจง
ขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง

เก็นต้ิง ไฮ แลนด

 บาย

ตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอรประมาณ 50
กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เพ่ือใชเป็นทาอากาศยาน
หลัก แทน ทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้งหางอยูทางทิศเหนือ
(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก) และเป็นทา
อากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน, มาเลเซียแอรไลนคารโก และแอรเอเชีย

เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย ท่ีเป็นศูนยกลางของรัฐบาล ปุตราจายาไดชื่อวาเป็นเมือง
ในสวนท่ี สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของท่ีน่ีคือสวนพฤษชาติ
ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรง แปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารท่ีทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารท่ี ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา จุดท่ีสูงท่ีสุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็นจุดเดนท่ีสําคัญของเมือง นอกจากนั้นก็ มีทะเลสาบท่ีสรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม และ มีสะพานท่ีออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน

กระเชาลอยฟาจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครท่ีไมเคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที น่ังกระเชาขามภูเขาท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของปาอยูอยางมาก

เก็นติ้ง ไฮ แลนด เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา นําทานสนุกตื่นเตนโดยนําทานน่ัง
กระเชาลอยฟาท่ี รวดเร็วและปลอดภัยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ
ทาง 3.4 กม. สู ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด” นครท่ีไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี บนยอดเขาสูงกวา ระดับน้ําทะเล 6,000 ฟิต ทองเท่ียวท่ี " เฟิสท เวิลด
พลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวน
สนุก Theme Park ท้ังในรมและกลางแจง ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมสการ
เสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคารา, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู ฯลฯ
บริการตลอด 24 ช. ม. ท่ี เฟิสทเวิลด พลาซา” คุณจะไดพบกับ ไทมสสแควรและยูนิเวอร

่ ้ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 กรุงกัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอีสตานา ไนกา
รา หรือ อิสตานาเนการา - อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด -
ดัชทสแควร - วิหารเซ็นปอล หรือ โบสถเซนตปอนด

สถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะ
ฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนของสวนตังท่ีจะนําไปใชบนเก็น
ติ้ง 1 คืน

โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย

***โรงแรม ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD ***

***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

แซลวอลคท่ีเฟิสทเวิลด พลาซา บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮ
แลนด รีสอรท" คือ นครแหงความบันเทิง ซ่ึงพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร ราน
กาแฟ เครื่องเลนและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและ
ออสการ

 คํ่า  FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชา
ไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถสูกรุงกัวลาลัมเปอร

จากนั้นใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งขึ้นท่ีบริเวณท่ีแมน้ํา 2 สายตัดกัน

นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดวย
ความสูงถึง 452 เมตร

จากนั้นนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึก
เหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะท่ีสวยงาม

จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับ
ดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได
ฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มตนของ
ประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวัติศาสตรท่ีเต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก

นําชมจัตุรัสดัชทสแควร จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ปี ท่ีฮอลันดาเขายึดครองมะละกา ปัจจุบัน
เป็นสัญลักษณสําคัญของการทองเท่ียวเมืองมะละกา เป็นยานท่ีมีสีสดสวยงามท้ังตัวอาคารและอิฐท่ีปูนถนนทางเดินรถและทาง
เดินเทา

้ ่



ชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยูบนเนินเขาเซนตปอล ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ดานไวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร
เพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทานั้น ดานหนามีรูปป้ันนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูมีชื่อเสียงดานการเผยแผ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาท่ีมะละกาถึง 4 ครั้ง

ชมปอมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแลว ถายรูปกับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก
เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซ่ึงเคยอยูภายใตการปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน

จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเทา

กัวลาลัมเปอร

มัสยิดอาเหม็ด

พระราชวังอีสตานา ไนการา

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

มัสยิดอาเหม็ด ซ่ึงเป็นมัสยิดเกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถายรูปคูกับอนุสาวรีย
ทหารอาสา เพ่ือลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2

เป็นพระราชวังแหงชาติ ท่ีเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับ
ตั้งแตนั้น

อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมือง ตั้งอยูหนาจตุรัสเมอรเดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1897
โดย เอ.ซี. นอรมัน ในชวงท่ีมาเลเซียอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ อาคารแหงน้ีถูก
ใชเป็นสํานักงานของราชการหลายฝาย ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตรแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของ
ศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา
เน่ิองจากอาคารแหงน้ีเป็นศูนยกลางของเมือง นักทองเท่ียวมักจะมาถายรูปท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 สิงคโปร - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - อาคาร
รัฐสภาเกา - รูปปนชางสําริด - วัดเจาแมกวนอิม - น้ําพุแหง
ความม่ังค่ัง - ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร - มารีนา เบย แซนด
- โชว Wonder Full Light

ดัชทสแควร

โบสถเซ็นปอล

ยาน Dutch Square หรือ อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก ท่ีตกแตงคลายกับ
ขบวนรถบุปผาชาติท่ีสวยงามท่ีว่ิงกันขวักไขวสวยงาม เต็มไปดวย โบราณสถานท่ีเป็นรอง
รอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก ท่ีโคจรมาพบกัน และอยูรวมกันในดินแดน
แหงน้ีดวย สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังพุทธ คริส อิสลาม เพราะ
รัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครองเพ่ือการอยูรวมแบบสันติ โดยใหประชาชนไดมีเสรีใน
การใชชีวิตในทิศทางท่ีแตกตางแตไมแตกแยกได อยางนาเล่ือมใสดวยการใหเกียรติกัน
และกัน บนสายสัมพันธทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของแตละชนชาติ ซ่ึงกลายเป็นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย มาจนถึงปัจจุบันน้ี

โบสถแหงน้ีสรางขึ้นโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใชชื่อโบสถวา Duarte Coelho ในปี
1521 ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถท่ีใหญท่ีสุดในเมือง เมื่อครั้งท่ีพวกดัตช เขายึดครองได
เปล่ียนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี 1753 ไดมี
การยกเลิกการใชงานโบสถ และชาวดัตชเปล่ียนท่ีน่ีใหเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ
โดยท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีฝ่ังศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจากนั้นไดมี
การเคล่ือนยายสวนท่ีเหลืออยูไปยังเมืองโกอา ท่ีบริเวณโบสถบนยอดของเนิน เป็นสถาน
ท่ีชมวิวอันนาตื่นตา และหลุมฝ่ังศพแบบดัตชท่ีสวยงาม สามารถพบเห็นไดภายในโบสถ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานขามดานยะโฮวบารู เพ่ือเดินทางสู สิงคโปร

09.00 น. นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซ่ึงลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค
ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร

ทานสามารถ ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาว
มารินา มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดานหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการสรางคลาย
หนามทุเรียน

ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก มีทัศนียภาพท่ีสายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปป้ัน
ชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
สิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงอยางมาก ท้ังชาว
สิงคโปรและนักทองเท่ียวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมนั้น มาจากคนท่ีมาไหวขอพรแลว
ประสบความสําเร็จน่ันเอง

ผานชม น้ําพุแหงความมั่งค่ัง Fountain of wealth แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคํา
ในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญ
ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี

10.00 น. รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิง
ระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล)

้ ่ ่



OPTIONAL !!! หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาท่ีจองทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดิน
ทาง***หากซ้ือเพ่ิมแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืน
เงินได ในทุกกรณี***

บาย

อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับ
ประสบการณใหม ท่ีโลกยังตองตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเครื่องเลนท่ีออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine
Life Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ปี 29 SGD)

*** หากไมสนใจเท่ียวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อปป้ิงท่ีหาง VIVO / เดินเลนท่ีหาด
SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระทานท่ี “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561
หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 29 SGD)

เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนดส สกาย พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก
มีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไม
ใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57

และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็ม
ไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา
ย่ีหอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

20.00 น. ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีชื่อวา Wonder Full
การแสดงน้ี จัดขึ้นท่ีลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเป็นลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina

หมายเหตุ : ทาง Marina Bay Sand แจงระงับการแสดงโชว Wonderful Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. เป็นตนไปทางบริษัทฯ
นําคณะช็อปป้่ิงและถายรูปสถานท่ีทองเท่ียวไดตามเดิมครับ

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก QUALITY HOTEL หรือเทียบเทา 3*

สิงคโปร

เมอรไลออน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประเทศสิงคโปร มีชื่ออยางเป็นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูนอกปลายทิศใตของ
คาบสมุทรมลายูและอยูเหนือเสนศูนยสูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบ
ดวยเกาะหลักรูปสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน ซ่ึงมักเรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ และ
เกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะท่ีเล็กกวามากอีกกวา 60 เกาะ ประเทศ
สิงคโปรแยกจากคาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนือ และจากหมูเกาะเรียว
ของประเทศอินโดนีเซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอยาง
สูง และคงเหลือพืชพรรณด้ังเดิมเล็กนอย ดินแดนของประเทศขยายอยางตอเน่ืองโดยการ
แปรสภาพท่ีดิน

เมอรไลออน (Merlion) สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ลําตัวเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรก
เริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของสิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507
โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝายของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําแวนคลีฟ



โรงละครเอสพลานาด

อาคารรัฐสภาเกา

รูปปนชางสําริด

วัดเจาแมกวนอิม

นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในโลกแหงหน่ึงของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพ่ือใหเป็นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การ
เตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปป้ันชาง
สําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871 เพ่ือสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในปี 1871
เพ่ือสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปร
ในครั้งแรก

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน Bugis วัดน้ีดังมากในสิงคโปรท่ีใครๆ ตางมาไหวขอพรให
สมปรารถนาดังใจ สักการะเจาแมกวนอิมท่ี วัดเกาแก และศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนสิงคโปรเพ่ือเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร Suntec City หรืออยูใจกลางฝามือซ่ึงหงายขึ้นน่ันเอง เพราะ
มีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเขาฝามือไมหยุดหยอน เป็น
น้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใครท่ีมีโอกาสท่ีไดเดินรอบฐานกลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัส
น้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความมั่งค่ังในทรัพยสินตามมา ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะ
ตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและอธิษฐาน จากนั้นเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได 3 รอบ คํา
อธิษฐานก็จะเป็นผล

ยูนิเวอรแซล สตูดิโอสิงคโปร บาย

เป็นสวนสนุกยูนิเวอรแซลสาขาประเทศสิงคโปร ภายในมีเครื่องเลนท้ังหมด 24 ชนิด โดย
เป็นเครื่องเลนท่ีออกแบบใหมจํานวน 18 ชนิด พ้ืนท่ีสวนสนุกประกอบดวยธีมปารคท่ี
รวมตัวละครและสถานท่ีในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิรคส แอนิเมชั่น
คือมาดากัสการ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek)



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - สวนการเดนบายเดอะเบย - ถนนออร
ชารด - Jewel Changi - ทาอากาศยานนานาชาติชางกี - ทา
อากาศยานดอนเมือง

หมายเหตุ : ทาง Marina Bay Sand แจงระงับการแสดงโชว Wonderful Light ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. เป็นตนไปทางบริษัทฯ
นําคณะช็อปป้่ิงและถายรูปสถานท่ีทองเท่ียวไดตามเดิมครับ

อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล)

OPTIONAL !!! หากตองการซ้ือบัตรสวนสนุกเพ่ิมโปรดแจง ณ เวลาท่ีจองทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วันกอนการเดิน
ทาง***หากซ้ือเพ่ิมแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืน
เงินได ในทุกกรณี***

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญท่ีสุดในโลกกับ Marine Life
Park (สามารถซ้ือ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุตํ่ากวา 12ปี 29 SGD)

*** หากไมสนใจเท่ียวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน / ช็อปป้ิงท่ีหาง VIVO / เดินเลนท่ีหาด
SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย

The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 29 SGD)

มารีนา เบย แซนด
รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร ไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57 ของ
โรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พารคน้ี
ถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม. ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหาร
ท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรง
ขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

โชว Wonder Full Light คํ่า

 QUALITY HOTEL หรือเทียบเทา

การแสดงท่ีวาน้ีเป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ําพุมีชื่อวา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็นโชวท่ีจัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดย่ิงใหญ
และตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและน้ําท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน
พระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษชั้นลางเป็นหองโถง
ใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทาน
ไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแตงท่ีสวยงาม

จากนั้นแหลงทองเท่ียวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY อิสระใหทานไดชมการจัดสวนท่ีใหญท่ีสุด
บนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูท่ีมีความสูงเขาดวยกัน
บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super
Tree 8 SGDและคาเขาโดมอีก 28 SGD)

บาย

13.30 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารจีน

้ ่ ้



นําคณะอิสระชอปป้ิง ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ท่ีตั้งอยูบน
ถนนสายน้ีเป็นแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานท่ี ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารด
จัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝ่ังถนน

พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี ถูกออกแบบมาใหเป็นโดมกระจกขนาด
ใหญ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบงเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมตอไปยังเท
อรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรู
ลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง

ค่ํา

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TR 868 / Air Asia เท่ียวบินท่ี FD350

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

สวนการเดนบายเดอะเบย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภันฑไปดวย วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ

เป็นสวนท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคของสิงคโปร ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยางฟลาว
เวอร โดม (Flower Dome) สวนจัดแสดงพรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน
และคลาวด ฟอรเรสต (Cloud Forest) สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้น
ซูเปอรทรีส (Supertrees) โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกท่ีมีความสูง 9
– 16 ชั้น จํานวนท้ังสิ้น 18 ตน ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนวตั้งขนาด
ใหญ (Vertical Garden) ปกคลุมดวยไมเล้ือยเขตรอน พืชอิงอาศัย และเฟิรนเมืองรอน
โดดเดนดวยแสงสียามค่ําคืนสวนเรือนกระจก (Horticultural Themed Gardens)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

ถนนออรชารด

Jewel Changi

 บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพง
อยูหลายแหง

เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแบบผสมผสานท่ีทาอากาศยานชางกี บนพ้ืนท่ีกวา
135,700 ตารางเมตร เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีน่ีเกิดจากความรวมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ี
เป็นท้ังศูนยกลางแหงการบิน การชอปป้ิง และการพักผอนอยางแทจริง ซ่ึงภายในจะมี
สวนพฤษชาติขนาดใหญ และรานชอปป้ิงนับรอยกวาราน

 คํ่า



 หมายเหตุ ท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)

ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGDและคาเขาโดมอีก 28 SGD

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานดอนเมือง

หรือเรียกโดยท่ัวไปวาสนามบินชางงี ตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสาย
การบินสิงคโปรแอรไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอ
เชียแอรเวย และแวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง
35 ลานคน เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชา
ติชาฮีไดรับการลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
 

การชําระเงิน
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท

ชวงเทศกาลทานละ 10,000 บาท 

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) 

คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

คาท่ีพัก 3 คืน 

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถท่ีประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 1500บาทตลอดทริป

คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ 

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง Flight
Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost

วีซา
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง



ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

หมายเหตุ
สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน

ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด  1,000 บาท

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา  5,500 บาท

***ทางบริษัทมีตั๋ว 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 หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD
หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท  

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษี
น้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของลูกคา
 

การยกเลิก
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีสิงคโปรเป็นแบบ
เหมาจาย

1.  เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ
ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3.  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

4.  คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี

5.  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


