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FD97 ทวัรม์าเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3คนื  

จองผา่นไลนน์ี ้>> ลดราคาใหอ้กี ID:: 

@teawsanooktour 

ทวัรจ์อยกนัหลายบรษิทั แตจ่องกบัเราถกูกวา่ 

 

FD97 มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3 คนื  

เทีย่วคร ัง้เดยีว 2 ประเทศ ครบทกุไฮไลท ์!! 

เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน Genting 
outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ เมอืงหลวง

กวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมปุ่
ตราจายา เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์
สงิคโปร ์ไชนา่ทาวน ์วดัพระเขีย้วแกว้ เมอรไ์ลออนส ์Garden by the bay รี

สอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

เดนิทางโดยสายการบนิ AIRASIA บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร์
และบนิกลบัจากสงิคโปร ์

พกัโรงแรมเก็นติง้ 1คนื และ โยโฮบาร ู1คนื สงิคโปร ์1คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง- กวัลาลมัเปอร ์ Genting outlet premium  เก็นติง้ไฮส์

แลนด ์

2  เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา มะละกา โยโฮบารู 

3  โยโฮบาร-ู สงิคโ์ปร ์–เมอรไ์ลออนส-์วดัพระเขีย้วแกว้-น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Suntec 
City) Garden by the Bay - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

4  Resorts World Sentosa Universal Studio สงิคโปร ์สนามบนิชางก ี- ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

28 Jun - 01 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 15 Jul 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

26 - 29 Jul 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

09 - 12 Aug 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

23 - 26 Aug 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

06 - 09 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 - 30 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 14 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 21 Oct 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 
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25 - 28 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

15 - 18 Nov 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 16 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง- กวัลาลมัเปอร ์ Genting outlet premium  เก็นติง้
ไฮสแ์ลนด ์

03.30  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร1ช ัน้ 
3 ประต ู3-4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรบัทา่น 
เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 

07.05  ออกเดนิทางสู ่กวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD311 

10.15  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ
มาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.)   

นําทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุ
กวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่
อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลงัจากทีอ่งักฤษเคย
ปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกบัของ
ประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีสู่งทีส่ดุในโลก 
Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษอยา่ง
เห็นชดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีท่กุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยีจะ
มาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กูลดลงครัง้สดุทา้ย
เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี 

บา่ย  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไน การา่ มาเลเซยี 
จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็คโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติชอ็คโกแลต ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในมาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยนําทา่นไป
ถา่ยรปูกบั ตกึแฝด KLCC น ัน่คอื หอคอยคูปิ่โตรนาส Petronas Twin Towers 
อาคารหอคอยคูปิ่โตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของเมอืงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของเมอืง 
ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกในปัจจบุนั ระหวา่งทางนํา
ทา่นเลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเป๊ีย เป็นตน้ จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่Resort World Genting น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Genting outlet 
premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ บรเิวณสถานีกระเชา้ใหมข่ึน้สู่

เก็นติง้ ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ จนถงึเวลา
นัดหมาย  นําทา่นสู ่เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําทา่นสนุก
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ตืน่เตน้โดยนําทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีซ่ือ้ของทีร่ะลกึ รวดเร็วและปลอดภยัทีส่ดุแหง่
หนึง่ของโลก จากสถาน ีSKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู ่ยอดเขา “เก็นติง้ ไฮ
แลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่
ระดบัน้ําทะเล 6,000ฟิต อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ 
คาราโอเกะโบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park  ภายในเฟส
เวลิด์พลาซา่ (ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค 
นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24
ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีแตง่ตวัสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้
หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   

:บนเก็นติง้ไฮแลนดอ์ณุหภมู1ิ8-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไป
ดว้ย: 

คํา่  บรกิาร อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก First World 
Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก
พัก 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พักเดีย่วบนเก็นติง้ ชาํระเพิม่
ทา่นละ 1,500 บาท) 

 

วนัที ่2 เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา มะละกา โยโฮบารู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้ โดยกระเชา้ นําทา่นเดนิทางชม เมอืงใหมป่ตุรา
จายา ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู อาท ินาฬกิา น้ําหอม กลอ้ง
ถา่ยรปู เป็นตน้ ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยีเป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล 
ปตุราจายา ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงในสวนทีส่วยงามมรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่ห์
ของทีน่ี่คอื สวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายาและอาคารรปูทรงแปลกตา  แวะชมและ
ถา่ยรปูกบั อาคารทีท่ างานของนายกรฐัมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารทีท่ าการ
รฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีม่ทีัศนยีภาพทสีวยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เป็นสถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงทา่
สาํคญัทีม่กีารตดิตอ่คา้ขายหรอืเป็นเมอืง เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาวา่ Golden Age 
หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตตุอ่การเปลีย่นแปลง ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลาย
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ครัง้หลายหน มมีรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลายแหง่ และเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญัของมาเลเซยีนําทา่นชมมะละกา นําทา่นเดนิทางไปชม 
ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละกา  จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนต์
ปอนดส์ูย่อดเนนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้โดยกปัตนัเรอื
ชาวโปรตเุกส และใชช้ือ่โบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็น
โบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืง เมือ่ครัง้ทีพ่วกดตัช ์เขา้ยดึครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถแ์หง่นี้
เป็น  ST. Paul’s Church เมือ่โบสถน์ี้สรา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้าน
โบสถ ์และชาวดตัชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝ่ังศพของบคุคลสาํคญั สสุานเปิด
ภายในเซน  ตป์อนด ์เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. Francis Xavier เมือ่ปี 1553 
หลงัจากนัน้ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่หลอือยูไ่ปยังเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยี์
หนิออ่นของ St. Francis Xavier เพือ่รําลกึถงึการกกักนัเมือ่ 400 ปีทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณ
โบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานทีช่มววิอนัน่าตืน่ตา และหลมุฝ่ังศพแบบดตัชท์ีส่วยงาม
สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ ์จากนัน้นําทา่นไปชม A’Famosa (Porta De 
Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์ดา้นลา่งเนนิเขา เป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ 
A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1511 และถกูทําลายโดย  พวก
ดตัชแ์ถบทัง้หมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาทีม่องลงไป
เห็นตวัเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถกูซอ่มแซมโดย
พวกดตัชเ์มือ่ปี 1670 และสลกัชือ่ East India Company ไว ้ จากนัน้นําทา่นนําทา่น
เดนิทางสู ่โยโฮบาร ูประตสููส่งิคโปร ์

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ัก   

:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 โยโฮบาร-ู สงิคโ์ปร ์–เมอรไ์ลออนส-์วดัพระเขีย้วแกว้-น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่
(Suntec City) Garden by the Bay - ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์นําทา่นประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืง(เดนิทางผา่นดา่นมาเลเซยีสูส่งิคโปร ์โดยรถบสั) 

จากนัน้ซติีท้วัรเ์มอืงสงิคโปร ์นําทา่นผา่นชมเมอืง เร ิม่จากปาดงั สนามขนาดใหญซ่ึง่
ลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาวา่การเมอืง จากนัน้นําทา่นชม ถน
นอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่า สงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ล
ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุวา่ 30 ปี โดยรปูปัน้ครึง่ สงิโต ครึง่ปลา
นี้หนัหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากๆ การออกแบบ The 
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Merlion นี้ ถกูผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน ซึง่มหีวัเป็น สงิโต และลําตวั
เป็นปลากําลงัโตค้ลืน่ สว่นหวันัน้เป็นสญัลกัษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอื
สงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามตํานาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์สว่นลําตวัที ่เป็นปลา แสดงถงึ
การเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง ใกล ้ๆ  กนั
ทา่นจะพบกบัโรงละครเอสพนาเนด ทีม่ลีกัษณะเป็นเอกลษัณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร 
ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ มคีวามสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัด
พระพทุธศาสนาแหง่นี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1
มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมด ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 
1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิชีัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์
และหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหไ้ดส้กัการะ
องคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้ม
เดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

นําทา่นชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of Wealth)อาคาร Suntec City เป็น
กลุม่อาคารทีถ่กูสรา้งขึน้มาโดยยดึหลกัของฮวงจุย้ลว้นๆ ตกึ 5 หลงัประหนึง่ อุง้มอืมหีา้
นิว้เรยีงราย ในแงข่องความเชือ่เรือ่งโชคลาภซนิแสฮ้วงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีง
เดยีวกนัวา่ตวัวงแหวนทีม่น้ํีาพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางน้ําพมุคีวามหมายเป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของชวีติและความมั่งคัง่ การทีน่ น้ําพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกกัเก็บ
ความมั่งคัง่ของตวัตกึ SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึง่ความมั่งคัง่ทีไ่หลมารวมกนั 
กลา่วกนัวา่ ใครทีม่าเยอืน  Suntec City แลว้ไดม้าเดนิรอบน้ําพแุหง่นี้สามรอบโดยเอา
มอืแตะทีน้ํ่าพไุวต้ลอดเวลาจะไดร้ับพลงัน้ําแหง่โชคลาภและความโชคดหีรอืรวยตกึนี้ยัง
เป็นหา้งชอ็ปป้ิงมอลล ์และ อาคารสาํนักงานขนาดใหญ ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่น
ไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็น
ศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องแหง่ชาตขิอง Marina  Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่ ี
ความสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้าํหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอา่วและสวน
โดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8SGD (208บาท) และ 
2Domes  28SGD(700 บาท)  

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ยา่นออรช์ารด์ สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทั่วโลก เต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบั
สนิคา้หลากหลายแบรนดเ์นมชือ่ดงั มตีัง้แตร่าคาแพงหรเูรศิ จนถงึราคายอ่มเยา 
(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง) จนถงึเวลานัดหมายนํา
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ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

:โรงแรม Oxford Hotel , Quality Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 Resorts World Sentosa Universal Studio สงิคโปร ์สนามบนิชางก ี- ทา่
อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมย่ิง่ใหญร่ะดบัโลกที ่รสีอรท์เวลิดเ์ซนโตซา่ (Resort 
World Sentosa) เป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์แหง่นี้จะมอบ
ประสบการณ์ใหมม่ากมายทีค่ณุจะไมเ่คยไดส้มัผัสจากทีใ่ดมากอ่นไมว่า่จะเป็น คาสโิน
ระดบัโลก ชอ้ปป้ิงพลาซา่ Festive Walkและยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์(Univerl 
Studios Singapore)เฟสทฟีวอลก์(Festive Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยูนเิวอร์
แซลทา่นละ 1,800 บาท *แจง้กอ่นเดนิทาง7วัน) ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์เป็น
สวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่เดยีวของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่ี
เครือ่งเลน่และจดุทอ่งเทีย่วจากภาพยนตรช์ือ่ดงั 24 จดุ โดยที ่18 จดุนัน้ มอียูแ่ต่
สงิคโปรเ์ทา่นัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดบัโลก ทีม่คีวามเป็น
เอกลกัษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็น
สวนสนุกจากภาพยนตร ์แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊ โซนไซไฟซติี ้ อยีปิต์
โบราณ เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD) จรูาสสคิพารค์ราปิดแอดเวน
เจอร ์(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มคีวามเอกลกัษณ์
เป็นของตวัเอง ตัง้รายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอนัสวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรม
การตกแตง่ และความบนัเทงิตา่งๆ ในรปูแบบของตวัเอง โดยจะมเีครือ่งเลน่ทีไ่มเ่หมอืน
ใครไวส้าํหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยีย่มเยอืน พรอ้มดว้ยการแสดงทีจ่ะเรยีก
เสยีงหวัเราะจากทกุคน และสวนสวยสาํหรับครอบครัวและกลุม่เพือ่น รวมถงึรา้นคา้และ
รา้นอาหารมากมาย ประกอบไปดว้ย สิง่ทีน่่าสนใจ อาทเิชน่ BATTLESTAR 
GALACTICA รถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ ีสู่งทีสุ่ดของโลก มาดากสัการ:์การผจญ
ภยัเรอืมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครือ่งเลน่จาก
ภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง “ มาดากสัการ ์” เครือ่งแรกของ
โลกจากดรมีเวริค์อานเิมช ัน่ (DREAMWORKS ANIMATIONจดุทอ่งเทีย่วจาก
เรือ่งปราสาทเชร็ค แหง่แรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกใน
เอเชยีทีจ่ะมSีHREK 4D เครือ่งเลน่และจดุเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จ ์
ออฟเดอะมมัมี ่วอเตอรเ์วลิด ์สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสุดส าหรบั
เด็กๆ แคนูโนป้ี ฟลาย จรูาสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ 
Transformers Theme Park ถกูสรา้งเฉพาะทีU่niversal Studios 
Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่น ัน้ 
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เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และทา่นยังไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสาย
บนัเทงิระดบัโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปป้ิง รา้นคา้
มากมาย ภัตตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยัเพือ่ความคุม้คา่ในการเทีย่วชม) 

จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.35  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่
FD350 

22.00  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ จากสายการบนิ ดงันัน้เมือ่ทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิ
ภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตัว๋เครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
ทัง้ส ิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื่องมากจากการปรับขึน้ ราคาของสาย
การบนิเชอรช์ารท์น้ํามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออก
ตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 
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คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลบั ชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอร์
ชารท์น้ํามนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตลอดรายการ, คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ, คา่ธรรมเนียมเขา้ชม, คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี, คา่น้ําดืม่ ขนม 
ระหวา่งการเดนิทาง, คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์อง
บรษัิทประกนัภัย(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั
บรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(กรณีลกูคา้ตอ้การซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่กรณุาตดิตอ่บรษัิท) 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี มนิบิาร ์อาหารและเครือ่งดืม่นอก
รายการ  ทวีชีอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้ง
จา่ย), คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิัยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจล
หรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ
สายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น 
100 รงิกติ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐาน
การโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 
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เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 20 วันลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
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คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิท
ลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง 

14. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 


