


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA
-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร	-	นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิด
ปุตรา	-	กระเชาลอยฟา	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด

พักที่	
“FIRST
WORLD”
หรือ
AWANA
HOTEL
GENTING
เทียบเทา	3
ดาว

2
กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ตึกปิโตรนัส	-	มัสยิดอาเหม็ด	-	พระราชวังอีสตานา	ไน
การา	หรือ	อิสตานาเนการา	-	อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด	-	มะละกา	-
ดัชทสแควร	-	วิหารเซ็นปอล	หรือ	โบสถเซนตปอนด	-	A’Famosa	หรือ	Porta
De	Santiago

พักที่	JB
BERJAYA
Waterfront	/
Bayu
Marina
Resort	หรือ
เทียบเทา

3 เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	เกาะเซ็นโตซา
-	รัฐสภาเกา	-	มารีนา	เบย	แซนด

พัก
ที่	QUALITY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	3	ดาว

4 วัดพระเขี้ยวแกว	-	สวนการเดนบายเดอะเบย	-	ถนนออรชารด	-	สนามบิน
ชางกี	-	สนามบินดอนเมือง

8	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

22	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

13	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

20	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

27	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900

10	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

17	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

31	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

7	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

21	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿15,555 ฿15,555 ฿15,555 ฿5,900

5	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

12	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900

20	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900

26	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,900



ชวงเชา
06.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	ชัน้3	ประตู1	เคานเตอร1	สายการบิน	Air	Asia	โดยมีเจา

หนาที่ของบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.25	น.	เหินฟาสู	กรุงกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	โดยสายการบิน	แอร	เอเชีย	เทีย่วบินที่

AK881

12.40	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติ	กัวลาลัมเปอร	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองปุตราจายา	(Putrajaya	city)
ปุตราจายา	นครแหงอนาคต	อันเป็นที่ตั้งของหนวยงานราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี	ชมความ

งดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตางๆ	ในนครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย
บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา	โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา
มัสยิดสีชมพู	(Putra	Mosque)	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ	ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา

ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	ตั้งอยูเมืองปุตราจายา
ผสมผสานทางดานสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก	สามารถบรรจุคนไดถึง	15,000	คน	ใชเป็น
สถานที่ที่สัมมนา	การประชุมตางๆ	และชมความงามของสะพานวาวาซัน	สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง	ซึ่งมีรูปราง
ประหน่ึงลูกศร	พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
จากน้ันเดินทางตอสู	เก็นติ้งไฮแลนด	Genting	Highland
ถึงสถานีกระเชาลอยฟา	SKY	WAY	(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป า	5	RM	/	ใบหามนํากระเป าใบใหญ

ขึ้นกระเชา	เพราะฉะนัน้ทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป าใบเล็กขนาดไมเกิน	22x14x9	น้ิวไปดวย
เพื่อเตรียมนําของสวนตังทีจ่ะนําไปใชบนเก็นติ้ง	1	คืน)
นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟ าขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง	ระยะทาง	3.4	กม.	ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆ

หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอ์ันหนาวเย็น	(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็นติ้งไฮแลนด	สถานตากอากาศ	และ	สถานคาสิโนระดับชาติ	บนยอดเขา	Gunung	Ulu	Kali	ในบริเวณ

เขตติดตอของรัฐปาหัง	และรัฐเซลังงอร	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	6,000	ฟิต	หรือ	1,800	เมตร	หางจากนคร
กัวลาลัมเปอร	58	กิโลเมตร	การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก	โดยราชาคาสิโน	ลิมโกะหตง	ไดเริ่มลงมือ
ตัดถนนขึน้สูยอดเขาในปี	2508	ใชเวลาถึง	4	ปี	แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท	โดยในปี	2514	ไดเปิดโรงแรม
แหงแรก	คือ	Highlands	Hotel	ซึ่งปัจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเป็น	Theme	Park	Hotel

ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	“FIRST	WORLD”	หรือ	AWANA	HOTEL	GENTING	เทียบเทา	3

***โรงแรม	ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ไมมีเตียงเสริม	พักเดีย่วเพิม่	1,500	บาทเฉพาะที	่Genting	@
FIRST	WORLD

อิสระอาหารคํ่า	ที	่GENTING	HIGHLAND
จากน้ันอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย	ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นที่ระลึกกับสถานที่ตาง	ๆ	และยังมีบอน

คาสิโนระดับชาติ	ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย	เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชค
ตางๆ	เชน	สลอตแมชชีน	รูเล็ต	ไฮโล	บัคคารา	ลูกเตา	ตูมา	เป็นตน	(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน	ทานสุภาพ
บุรุษ	และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	เด็กอายุตํ่ ากวา	21	ปี	หามเขาในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น	20TH	CENTURY	FOX	WORLD***



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชม	เมือง	ใหม	ปุตราจายา	เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย	ที่เป็นศูนยกลาง
ของ	รัฐบาล	ปุตราจายา	ได	ชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่	สวยงาม	มีรูปแบบการวาง
ผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือสวนพฤษชาติ	ทะเลสาบปุตราจายา	และ
อาคารรูปทรง	แปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่	ทํา	การรัฐ	สะพาน	แขวน	ทะเลสาบ	ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม	เป็น
สถาปัตยกรรมมัสยิดสีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา	จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด
มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ	25	ชั้น	เป็นจุดเดนที่สําคัญของเมือง	นอกจาก
น้ันก็	มีทะเลสาบที่สรางขึน้โดยการขุด	จึงทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศนที่
สวยงาม	และ	มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง	5	สะพาน

กระเชาลอยฟาจากสถานที	SKY	WAY	สูยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ัง
กระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก



โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป า	5	RM	/	ใบหามนํากระเป าใบใหญขึ้นกระเชา	เพราะฉะนัน้ทาน
สมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป าใบเล็กขนาดไมเกิน	22x14x9	น้ิวไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังทีจ่ะ
นําไปใชบนเก็นติ้ง	1	คืน
หากหองพักทีบ่น	GENTING	HIGHLAND	เต็ม	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น	GENTING

DAY	TOUR	และมานอนที	่KUALA	LUMPUR	แทน
อิสระอาหารคํ่า	ที	่GENTING	HIGHLAND
สําหรับทานทีต่องการเขาคาสิโน	ทานสุภาพบุรุษ	และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	เด็กอายุตํ่ากวา	21	ปี

หามเขาในคาสิโน

เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานสนุกตื่นเตนโดยนํา
ทานน่ังกระเชาลอยฟาที่	รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จาก
สถานี	SKYWAY	ระยะ	ทาง	3.4	กม.	สู	ยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	บนยอดเขาสูงกวา	ระดับน้ําทะเล
6,000	ฟิต	ทองเที่ยวที่	"	เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะ,
โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,	สวนสนุก	Theme	Park	ทั้งในรมและ
กลางแจง	ฯลฯ	หรือเลือก	เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ
บัคคารา,	แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,	สล็อตแมชชีน	นับพันตู	ฯลฯ	บริการตลอด	24	ช.
ม.	ที่	เฟิสทเวิลด	พลาซา”	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลค
ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศมาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮ
แลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา
ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาด
ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ

	พักที่		“FIRST	WORLD”	หรือ	AWANA	HOTEL	GENTING	เทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา	ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี	16-24	องศาเซลเซียส	จนไดเวลาอําลาสายหมอก

น่ังกระเชาไฟฟากลับสู	สถานีกระเชาไฟฟ าโกตงจายา	และโดยสารรถสูกรุงกัวลาลัมเปอร
จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย	กรุงกัวลาลัมเปอร	ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณที่แมน้ํา	2	สาย

ตัดกัน
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร	ตึกปิโตรนัส	ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุด

ในโลก	ดวยความสูงถึง	452	เมตร
จากน้ันนําทานผานชม	มัสยิดอาเหม็ด	เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปกับ	อนุสาวรียทหาร

อาสา	เพื่อลํารึกเหตุการณ	การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม	
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังอิสตันนา	ไนการา	ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย	ผานชม

อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด	ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ	ตั้งอยูตรงขามกับ	เมอรเดกาสแควร	ซึ่ง
เป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมะละกา	“นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและ

เป็นจุดเริ่มตนของประเทศมาเลเซีย	ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก
นําชม	จัตุรัสดัชทสแควร	จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา	154	ปี	ที่ฮอลันดาเขายึด

ครองมะละกา	ปัจจุบันเป็นสัญลักษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชสแควรตั้งอยูบนถนนลัก
ษมานา	สองฟากถนนเป็นอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา	200	ปี	มีเอกลักษณโดดเดนในการ
ทาสีแดงปูนกินหมาก	หรือสี	salmon	pink	เป็นยานที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและ
ทางเดินเทา



ชม	วิหาร	St.Paul’s	Church	ตั้งอยูบนเนินเขาเซนตปอล	สรางขึน้ในปีพ.ศ.	2064	ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่
ดานไวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทาน้ัน	ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถแหงน้ีชื่อวา	NosaSenhora	แตเปลี่ยนเป็น	St.	Paul	เมื่อชาวดัตชเขามาปกครอง	ดานหนามีรูปป้ันนักบุญฟ
รานซิส	เซเวียร	(St.	Francis	Xavier)	ผูมีชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและมา
เผยแผศาสนาที่มะละกาถึง	4	ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝังไวที่หนาโบสถแหงน้ี
กอนจะนําสงตอไปยังประเทศอินเดีย
ชม	ปอมปืนโปรตุเกส	เอฟาโมซา	ในยุคลาอาณานิคม	เมื่ออดีต	400	ปีมาแลว	ถายรูปกับเรือสินคาโบราณ

จําลองจากตะวันตก	เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการปกครองของฮอลันดา	โปรตุเกส
และ	อังกฤษ	มากอน
จากน้ันนําคณะเดินทางสู	เมืองยะโฮวบารรู	ประตูสูสิงคโปร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทานเดินทางเขาสูที่พัก	JB	BERJAYA	Waterfront	/	Bayu	Marina	Resort	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย
ภายในมาเลเซียเอง	กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ	ๆ	วา	KL	กัวลาลัมเปอรเป็น
หน่ึงในสามดินแดนสหพันธของมาเลเซีย	(Malaysian	Federal	Territories)
ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบนชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย
(Peninsular	Malaysia)	ฝายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหม
คือ	ปูตราจายา	อยางไรก็ดี	พระราชฐานของกษตัริยของมาเลเซีย	รัฐสภา
มาเลเซีย	และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย
ออกแบบโดย	เซซาร	เปลลี	ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง	ที่
แวดลอมดวยสวนสาธารณะ	และสวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร	อาคารเปโต
รนาส	มี	2	อาคารหอคอย	ซึ่งนับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก	อาคารเปโต
รนาสเป็นอาคารสํานักงาน	ประกอบดวยสํานักงานของบริษทัพลังงานและ
น้ํามันที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นหุนหลักไดแก	บริษทัเปโตรนาส	(ปิโตรเลียมนา
ชันแนลเบอรฮาด)	คือ	บริษทั	ปิโตรเลียมแหงชาติ	จํากัด	ของมาเลเชีย	ลักษณะ
เดนเมื่อเปรียบเทียบกับตึกระฟา	อื่นๆของโลก	คือการที่เป็นอาคารหอคอย	2
อาคาร	เชื่อมโดยสะพานลอยฟา	(skybridge)	อาคารแฝดใชบริษทัรับเหมา
กอสรางจาก	2	ประเทศ	คือญี่ป ุน	และเกาหลี	โดยมีนัยยะเป็นการแขงขันกัน
เป็นผูนําทางดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา	สะพานลอยฟาน้ีเคย
ใชเป็นที่ถายทําภาพยนตรฮอลีวูดมาแลว	ปัจจุบันเปิดใหจองลงทะเบียนขึน้ไป
ชมวิวที่จุดน้ี	(จํานวนจํากัด)	โดยไมเสียคาใชจาย

มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ
อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1
และ	2



พระราชวังอิสตานาไนการา	พระราชวังแหงชาติ	สถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากง	พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูป
ทรง	โดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง	และมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสน
ทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพื้นที่กวา	100,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีการครอบ
ครองมาตั้งแตทศวรรษที่	1990	และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแตน้ัน

อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมือง	ตั้งอยูหนาจตุรัสเม
อรเดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร	บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จ
ในปี	ค.ศ.	1897	โดย	เอ.ซี.	นอรมัน	ในชวงที่มาเลเซียอยูภายใตการยึดครอง
ของอังกฤษ	อาคารแหงน้ีถูกใชเป็นสํานักงานของราชการหลายฝาย	ปัจจุบัน
อาคารประวัติศาสตรแหงน้ีเป็นที่ตั้งของศาลสูงและศาลฎีกา	ลักษณะของ
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา	เน่ิองจากอาคารแหง
น้ีเป็นศูนยกลางของเมือง	นักทองเที่ยวมักจะมาถายรูปที่น่ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองมะละกา	เมืองประวัติศาสตรมะละกา	เป็น	สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร	เป็นเมืองทาสําคัญที่	มีการติดตอคาขายหรือเป็นเมือง
เศรษฐกิจจนไดรับฉายาวา	Golden	Age	หรือ	ขวาน	ทอง	เป็นตนเหตุตอการ
เปลี่ยนแปลง	ประวัติศาสตรของมาเลเซียอยูหลายครั้งหลายหน	มีมรดก
ตกทอดทาง	สถาปัตยกรรมของ	ชาติยุโรปอยูหลายแหง	และเป็นแหลงทอง
เที่ยวสําคัญของมาเลเซีย

ยาน	Dutch	Square	หรือ	อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก	ที่ตกแตง
คลายกับขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขวสวยงาม	เต็มไปดวย
โบราณสถานที่เป็นรองรอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก	ที่โคจรมา
พบกัน	และอยูรวมกันในดินแดนแหงน้ีดวย	สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย	ทั้งพุทธ	คริส	อิสลาม	เพราะรัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครอง
เพื่อการอยูรวมแบบสันติ	โดยใหประชาชนไดมีเสรีในการใชชีวิตในทิศทางที่
แตกตางแตไมแตกแยกได	อยางนาเลื่อมใสดวยการใหเกียรติกันและกัน	บน
สายสัมพันธทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละชนชาติ	ซึ่งกลายเป็นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย	มาจนถึงปัจจุบันน้ี

โบสถเซนตปอนด	โบสถแหงน้ีสรางขึน้โดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส	และใชชื่อ
โบสถวา	Duarte	Coelho	ในปี	1521	ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถที่ใหญที่สุดใน
เมือง	เมื่อครั้งที่พวกดัตช	เขายึดครองไดเปลี่ยนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น	ST.	Paul’s
Church	เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี	1753	ไดมีการยกเลิกการใชงานโบสถ	และ
ชาวดัตชเปลี่ยนเนินเซนตปอนดเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ	สุสานเปิด
ภายในเซนตปอนด	เป็นสถานที่ฝ่ังศพของ	St.	Francis	Xavier	เมื่อปี	1553	หลัง
จากน้ันไดมีการเคลื่อนยายสวนที่เหลืออยูไปยังเมืองโกอา	ในอินเดีย	มี
อนุสาวรียหินออนของ	St.	Francis	Xavier	เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ	400	ปีที่
ผานมา	ที่บริเวณโบสถบนยอดของเนิน	เป็นสถานที่ชมวิวอันนาตื่นตา	และ
หลุมฝ่ังศพแบบดัตชที่สวยงาม	สามารถพบเห็นไดภายในโบสถ



A’Famosa	(Porta	De	Santiago)	ไมไกลกับโบสถเซนตปอนด	ดานลางเนินเขา
เป็นที่ตั้งของปอมปราการ	A’Famosa	หรือ	Porta	De	Santiago	ซึ่งสรางขึน้เมื่อ
ปี	1511	และถูกทําลายโดย	พวกดัตชแถบทั้งหมด	เหลือไวเพียงแตสวนเล็กๆ
บนปอมปราการ	บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา	ปอมเการอบ
ความเสียหายมากมาย	และบางสวนถูกซอมแซมโดยพวกดัตชเมื่อปี	1670
และสลักชื่อ	East	India	Company	ไว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JB	BERJAYA	Waterfront	/	Bayu	Marina	Resort	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานขาม	ดานยะโฮวบารู	เพื่อเดินทางสู	สิงคโปร
09.00	น.	นําทานชม	เมืองสิงคโปร	ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง	ชมถนนอ

ลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศ
สิงคโปร	โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพที่สายงาม	โดยมีฉากดานหลัง
เป็น“โรงละครเอสเพลนาท”	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน	
ผานชม	“Old	Parliament	House”	อาคารรัฐสภาเกา	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน

เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	มีทัศนียภาพที่สายงาม	และเก็บภาพความประทับใจกับ
“Elephant	Statue”	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อ
สรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก	
ผานชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้	ซัน

เทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทค	สรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่งนับเป็น
โครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ําจะพบ
โชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี
10.00	น.	รถโคชนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ	เกาะเซ็นโตซา

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก	UNIVERSAL	STUDIO	(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล)
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข	สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ	คุณและครอบครัวจะไดพบและ

สัมผัสกับประสบการณใหม	ที่โลกยังตองตะลึง	เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ!!	ที่แรกและที่เดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	กับเครื่องเลน	24	ชนิดโดย18ชนิด	เป็นเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลง
เพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ!!!แบงออกเป็น	7	โซน	ไดแก	ที่สุด	ของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก	ดวย
ระดับความสูง	42.5	เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร	กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเป็น
ฝายมนุษย	หรือฝ ายวายรายไซลอน	กอนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝ าย
-	โซนอียิปตโบราณ	พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง	และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในทามกลางความมืด	มาทําใหคุณขนลุกซู!	โดยไมรูตัว
-	โซนเดอะ	ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารค	ที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงลํ้าเขา
เขตหวงหาม	ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที	เทาน้ันยังไมพอ	คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตาย
ของเหลาสตันทไดที่	วอเตอรเวิลด	!!
-	โซนมาดากัสการ	สนุกแบบชิว	ชิว	ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ	4	นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเรื่องมาดากัสการ	อาทิเชน	อเล็กซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูป าทึบแหงน้ีโซน
นิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา	และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการ
สรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค	ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา!	แอคชั่น!สรางโดย	สตีเวน	สปีล
เบิรก
-	โซนฮอลลีวูด	พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทอง
ถนนแหงน้ี	โซนฟาร	ฟาร	อเวย	ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท	ฟาร	ฟาร	อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร	4มิติ	เรื่อง
เชร็ค	ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน



นอกจากที่น้ีเทาน้ัน	นอกจากน้ียังมีมุม	ลดความหฤหรรษมาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร
บาร	คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรานชอปป้ิง	รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปต
สโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค	ถนนสายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท	เวิลด	เซ็นโตซา	ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการ
เยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!
จากน้ันอิสระทานที่	“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	มารีนา	เบย	แซนดส	ประกอบไป

ดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57	ของ
โรงแรม	(ไมรวมคาขึน้ลิฟท	23	SGD)	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนดส	สกาย
พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	มีพื้นที่กวางขวางกวา	12,400	ตร.ม.	และจัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง200	ม.	บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และไมประดับอีก	650	ตน	มี
รานอาหารที่หรูหรา	รวมถึง	The	Sky	on	57	แ
ยังมี	“มารีนา	เบย	แซนดส	คาสิโน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรม	จัดวา

เป็นคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูป
แบบ	โดยมีโตะพนันมากกวา	600	โตะ	มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา	1,500	ตู	อาทิ	รูเล็ตต	แบลคแจค	บาคารา
และไฮโลว	และตูพนันหยอดเหรียญ	ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย	สําหรับนักชอปป้ิงทั้งหลาย
สามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง	ๆ	ไดมากมาย	อาทิ	Louis	Vuitton,	Chanel,	Gucci,	Herms,	Prada,	Burberry,
Cartier

ชวงคํ่า
20.00	น.	ชมการแสดงโชวแสง	สี	เสียงและน้ํา	ที่ใหญที่สุดใน	South	East	Asia	กับการแสดงที่มีชื่อวา	Wonder

Full	การแสดงน้ี	จัดขึน้ที่ลาน	Promenade	หนา	Marina	Bay	Sandsเป็นลานที่น่ังหันหนาออกทางอาว	Marina
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	QUALITY	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

เกาะที่ถูกขนานนามวา	เป็นเกาะแหงอภิมหาความบันเทิง	เกาะหรรษา	ที่
เหมาะสําหรับการพักผอนที่สุด	เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ	ศูนย
วัฒนธรรม	สวนสนุกระดับโลก	ฯลฯ	มาเที่ยวที่เกาะแหงน้ี	มีกิจกรรมใหทําได
ตลอดทั้งวัน	ดวยชื่อเสียงอันโดงดังไปทั่วโลก



ราคาทัวรไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล
OPTIONAL	!!!	หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจง	ณ	เวลาที่จองทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วันกอนการ
เดินทาง
หากซื้อเพิม่แลวตองการยกเลิก	ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย	72	ชัว่โมงเทานัน้	หลังจากวันออก
เดินทางไมสามารถคืนเงินได	ในทุกกรณี
สามารถเลือกซื้อ	Optional	Tour	S.E.A.	Aquarium	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปิดใหมใหญที่สุดในโลกกับ

Marine	Life	Park	(สามารถซื้อ	Optional	บัตร	Sea.	Aquarium	ไดในราคา	33	SGD	หรือ	850	บาท	/	ทาน)
หากไมสนใจเทีย่วสวนสนุก	สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา	/	เลนคาสิโน	/	ช็อปป้ิงทีห่าง

VIVO	/	เดินเลนทีห่าด	SILOSO	หรือ	PALAWAN	Beach	ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า	ตามอัธยาศัย

Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร	ไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตั้งอยูชั้นที่	57
ของโรงแรม	เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง	3	แซนส
สกาย	พารคน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก	จัดเป็นสวนลอยฟา
ที่มีความสูง	200	ม.	ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม	มีตนไมใหญ	250	ตน	และ
ไมประดับอีก	650	ตน	มีรานอาหารที่หรูหรา	และยังมี	“มารีนา	เบย	แซนส	คาสิ
โน”	ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคา
สิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

	พักที่	QUALITY	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ทานเดินทางสู	ยานไชนาทาวน	ชม	วัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สรางขึน้เพื่อเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรม	สมัยราชวงศถัง	วาง
ศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร	(ประมาณ	1500
ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี	ชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ	ชั้น	4	เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)	ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมี
ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม	
จากน้ันแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY	อิสระใหทานไดชมการจัด

สวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหงชาติ
ของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ	โดยรอบ	(ไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGDและคาเขาโดมอีก	28	SGD)

ชวงบาย	
13.30	น.	รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว
คณะอิสระชอปป้ิง	ถนนออรชารด	สินคาแบรนดเนม	รุนใหมลาสุด	จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา



ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเป็นแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ	ตองมาผานที่	ทาเรือของ
สิงคโปรน้ีเสมอ	ถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก	เพราะวามีศูนยการคา	รานคา	และโรงแรม
ชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย	สองฝ่ังถนน	อาทิเชน	หาง	TAKASHIMAYA,	ISETAN,	TANG	และอื่นๆอีกมากมาย
……….น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสู	สนามบินชางกี
……….น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	SCOOT	AIR	เทีย่วบินที	่TR	868	/	Air

Asia	เทีย่วบินที	่FD350
……….น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGDและคาเขาโดมอีก	28	SGD



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็น
แบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
3.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
4.	ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี	หากไมไดรวมบริการทานอาหาร	หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ	ในกรณีจอย

ทัวรไมสามารถคืนเงินได	เน่ืองจากคาบริการที่สิงคโปรเป็นแบบเหมาจาย
5.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน
6.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั

ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
7.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
8.	คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตางประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

มัดจําทานละ	5,000	บาท	ชวงเทศกาล	มัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมสงหนาพาสปอรต	สวนที่เหลือจาย
กอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	3	คืน
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถทีป่ระเทศมาเลเซีย	10	RM	/	คน	/	วัน
2.	คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถทีป่ระเทศสิงคโปร	5	SGD	/	คน	/	วัน
3.	คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
4.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
5.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.



7.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
9.	บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง	ตองมีหนาวาง
อยางนอย	2	หนา

เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	1,000	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	2,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	5,500	บาท
สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิม่	1,000	บาท
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป

(มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถามและตรวจสอบยอดจอง	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
**ขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน	เวลาใกลเคียงกัน	โดยจะมีการแจงใหทราบ

ลวงหนากอนเดินทาง**
Flight	Inter	เปลีย่นไปบิน	Flight	Inter//	Low	Cost	เปลีย่นไปบิน	Low	Cost

คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตางประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี


