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โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR)

พักที่สิงคโปร 1 คืน
 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร)
 บินเขามาเลเซีย // ออกสิงคโปร ไมยอนทาง
 นั่งกระเชาเคเบิล
้ คาร ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด
 สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร , ปุตราจายา ,มะละกา, ยะโฮว
 ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปงออรชารด
 ชมโชวแสงสียามค่ําคืนที่ Marina Bay Sand
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว 1 คืน // สิงคโปร 1 คืน
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โปรดดูราคาและไฟลทบิน ที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
วันแรก
07.00 น.

09.25 น.

สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด (-/L/-)

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคานเตอร1 สาย
การบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

12.40 น.

เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร เอเชีย เที่ยวบินที่
AK881
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของ
หนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพ
ฝนในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหม
ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉาก
หลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแหงเมือง
ซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสี
ชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี
ตั้งอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิม
ทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน
ใชเปนสถานที่ที่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวา
วาซัน สะพานสวยที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งมีรูปรางประหนึ่งลูกศร พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ

หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียม
กระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่
จะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟ ต หรือ 1,800 เมตร ห าง
จากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห
ตง ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา 3 *
***โรงแรม ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***

***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND ***

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย
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หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน GENTING DAY
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน
รู เล็ ต ไฮโล บั ค คาร า ลู ก เต า ตู ม า เป น ต น (สํ า หรั บ ท า นที่ ต อ งการเข า คาสิ โ น ท า นสุ ภ าพบุ รุ ษ และ

สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กา
ํ ลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX WORLD ***

วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชทสแควร – ยะโฮวบารู (B/L/D)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณ หภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลา
ส า ย ห ม อ ก นั่ ง ก ร ะ เช า ไ ฟ ฟ า ก ลั บ สู ส ถ า นี ก ร ะ เช า ไ ฟ ฟ า โ ก ต ง จ า ย า แ ล ะ โ ด ย ส า ร ร ถ สู ก รุ ง
กั วลาลั ม เปอร จากนั้ น ให ท า นได ช มเมื อ งหลวงของมาเลเซี ย กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร ซึ่ งเป น เมื อ งที่
ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร
ตึ ก ป โตรนั ส ซึ่ งเป น อาคารแฝดที่ สู งที่ สุ ด ในโลก ด วยความสู ง ถึ ง 452 เมตร จากนั้ น นํ า ท านผ า นชม
มั ส ยิ ด อาเหม็ ด เก า แก แ ละสวยที่ สุ ด ในมาเลเซี ย แวะถ า ยรูป กั บ อนุ ส าวรี ย ท หารอาสา เพื่ อ ลํ า รึ ก
เหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนํา
ทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคาร
สุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่ง
เปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก
และเปนจุดเริ่มตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก
นําชมจัตุรัสดัชทสแควร จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ที่ฮอลันดาเขายึด
ครองมะละกา
ปจจุบันเปนสัญลักษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชสแควรตั้งอยูบน
ถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา 200 ป มีเอกลักษณ
โดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เปนยานที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่
ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทาชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยูบนเนินเขาเซนตปอล สรางขึ้น
ในปพ.ศ. 2064 ปจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ดานไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อใหคนรุนหลังได
เรียนรูเทานั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแหงนี้ชื่อวา NosaSenhora แตเปลี่ยนเปน St.
Paul เมื่อชาวดัตชเขามาปกครอง ดานหนามีรูปปนนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis Xavier) ผูมี
ชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนก
ิ ายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะละกาถึง
4
ครั้ง
จนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนาโบสถแหงนี้กอนจะนําสงตอไปยัง
ประเทศอินเดีย ชมปอมปนโปรตุเกส เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปมาแลว ถายรูป
กับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก
เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน
จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเทา

สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน - UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร) มารีนา เบย แซนด – ชมโชวน้ําพุ Wonder Full (B/-/-)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนําทานขามดานยะโฮวบารู เพื่อเดินทางสู สิงคโปร
09.00

นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถ ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณ
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ของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม
โดยมีฉากดานหลังเปน“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนาม
ทุเรียน ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของ
สิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บ
ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5
ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองค
เสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก ผานชม น้ําพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of wealth แหงเมือง
สิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมู
ตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดย
คนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป
10.00 น.

รถโค ช นํ า ท า นเดิ น ทางสู โ ลกเหนื อ จิ น ตนาการไปยั ง ดิ น แดนมหาสนุ ก ของ เกาะเซ็ น โตซ า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO

(ไมรวมคาบัตรยูนเิ วอรแซล)
OPTIONAL !!! หากต อ งการซื้ อ บั ต รสวนสนุ ก เพิ่ ม
โปรดแจ ง ณ เวลาที่ จ องทั ว ร หรื อ แจ ง ไม เกิ น 7 วั น
กอนการเดินทาง

***หากซื้อเพิ่มแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น
หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี***

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)***

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได
พบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่
แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่
DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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ของรถไฟเหาะรางคู

ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร
กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรื อ ฝ า ยวายรา ยไซลอน ก อ นลงมื อ ฟาดฟ น
บนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะ
คืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา
เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผน
เสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงนี้
โซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา! แอคชั่น!สราง
โดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร
4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ
มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุก
มุมโลกรวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดด
เดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี
บการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศ
สิงคโปร!!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปดใหมใหญ
ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา
ผูใหญ 39 SGD / เด็ก อายุต่ํากวา 12ป 29 SGD))
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ํา สามารถ
บรรจุ น้ํ า เค็ ม ได ก ว า 45 ล า นลิ ต ร รวมสั ต ว ท ะเลกว า 800 สายพั น ธุ รวบรวมสั ต ว น้ํ า กว า 100,000 ตั ว
ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก

*** หากไมสนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน /
ช็อปปงที่หาง VIVO / เดินเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The
Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD)

เป น สถาป ต ยกรรมรู ป ร า งคล า ยเรื อ ตั้ ง อยู บ นอาคารทั้ ง 3 แซนด ส
สกาย พารค นี้ ถื อ วาเป น สวนลอยฟ าขนาดใหญ ที่ สุ ด ในโลก มี พื้ น ที่
กว า งขวางกว า 12,400 ตร.ม. และจั ด เป น สวนลอยฟ า ที่ มี ค วามสู ง
200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน
และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on
57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน” ที่ ตั้งอยูในตัวอาคารอัน
โออาหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวย
DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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เกมการพนั นทุ กรูป แบบ ซึ่ งนัก ท องเที่ ย วสามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับ เกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต ะ
พนันมากกวา 600 โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และ
ไฮโลว และตู พ นั น หยอดเหรี ย ญ ภายในยั ง มี ร า นค า ปลี ก และภั ต ตาคารมากมาย สํ า หรั บ นั ก ชอปป ง
ทั้ ง หลายสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ยี่ ห อ ดั ง ๆ ได ม ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms,
Prada, Burberry, Cartier
20.00 น.

ชมการแสดงโชว แ สง สี เสี ย งและน้ํ า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน South East Asia กั บ การแสดงที่ มี ชื่ อ
ว า Wonder Full การแสดงนี้ จั ด ขึ้ น ที่ ล าน Promenade หน า Marina Bay Sandsเป น ลานที่
นั่งหันหนาออกทางอาว Marina
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUALITY HOTEL หรือเทียบเทา 3*

วันที่สี่
เชา

วัดพระเขี้ยวแกว - Garden by the bay - ถนนออรชารด – กรุงเทพฯ (B/L/-)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้น
เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม สมัย
ราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญ
สิ ง คโปร (ประมาณ 1500 ล า นบาท) ชั้ น ล า งเป น ห อ งโถงใหญ ใ ช ป ระกอบศาสนพิ ธี ชั้ น 2-3 เป น
พิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองค
เจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญ ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับ
ตนไมนานาพันธุ และ เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติ
ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร
นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มีความ
สูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม
สูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGD

13.30 น.

และคาเขาโดมอีก 28 SGD)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
นํ า คณะอิ ส ระช อ ปป ง ถนนออร ช าร ด สิ น ค า แบรนด เ นม รุ น ใหม ล า สุ ด จะถู ก นํ า มาวางขายตาม
หางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายนี้เปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตอง
มาผ า นที่ ท า เรื อ ของสิ ง คโปร นี้ เสมอ ถนนออร ช าร ด จั ด ได ว า เป น แหล ง ช็ อ ปป ง ระดั บ โลก เพราะว า มี
ศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝงถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA,
ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

โปรดดูไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
……….น.

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

……….น.

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

……….น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

*******************

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
JULY-2018
Flight

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
เขา

ไมเขา

จอย
แลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

Universal

Universal

13-16 JULY 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

TR868
2200-2330

20-23 JULY 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

AK881
0925-1240

27-30 JULY 2018
วันเฉลิมพระชมน
พรรษาฯ

16,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

จอย
แลนด

พักเดี่ยว

AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200

AUG-2018
Flight
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
เขา

ไมเขา

Universal

Universal

15,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

17-20 AUG 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

31 AUG- 3 SEP
2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

จอย
แลนด

พักเดี่ยว

10-13 AUG 2018

วันแม

SEP-2018
Flight
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา

เขา

Universal

Universal

7-10 SEP 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

21-24 SEP 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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OCT-2018
Flight
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
เขา

ไมเขา

จอย
แลนด

พักเดี่ยว

Universal

Universal

5-8 OCT 2018

15,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

12-15 OCT 2018

16,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

20-23 OCT 2018

16,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

26-29 OCT 2018

14,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

จอย
แลนด

พักเดี่ยว

NOV-2018
Flight
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
เขา

ไมเขา

Universal

Universal

8-11 NOV 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

22-25 NOV 2018

15,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

จอย
แลนด

พักเดี่ยว

DEC -2018
Flight
AK881
0925-1240

FD350

2035-2200
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา

เขา

Universal

Universal

28-31 DEC 2018
วันหยุดปใหม

16,555.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

29 DEC-1 JAN 18
วันหยุดปใหม

17,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

30 DEC-2 JAN 18
วันหยุดปใหม

17,999.-

เพิ่ม 1,850.-

-4,500.-

5,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)

มีเตียงลด 1,000 บาท

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป
DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไมตองเขาคิวเครื่องเลน)
จําหนาย 1,500 บาทตอทาน***
(ตองมีตั๋ว ONEDAY PASS กอน)
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได หลังจากชําระเงินแลว
เนื่องจากการซื้อบัตรเปนการลอคราคาตั๋วกอนเดินทาง บางครั้งหากผูใชบริการ Express มีจํานวนนอยราคาอาจเริ่มตน 40 SGD หรือ 1,000 บาท
บางครั้งหากมีผูตองการใชบัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
อัตรานี้รวม








คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 3 คืน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปรทานละ 600 บาทตลอดทริป

 คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ







คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เอกสารที่ใชในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการจองทัวร

**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋ เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไม
สามารถคืนเงินได เนื่องจากคาบริการทีส
่ ิงคโปรเปนแบบเหมาจาย

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)
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3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรบ
ั ประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

ั ผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน
 บริษัทฯไมรบ

ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
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เชน

การ

