
 
 

 

FD97 มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3 คนื  

เที�ยวคร ั�งเดยีว 2 ประเทศ ครบทกุไฮไลท ์!! 

เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั�งกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน Genting 
outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ เมอืงหลวง

กวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมปุ่
ตราจายา เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์

สงิคโปร ์ไชนา่ทาวน ์วดัพระเขี�ยวแกว้ เมอรไ์ลออนส ์Garden by the bay รี
สอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ชอ้ปปิ� งออรช์ารด์ 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIRASIA บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์
และบนิกลบัจากสงิคโปร ์

พกัโรงแรมเก็นติ�ง 1คนื และ โยโฮบาร ู1คนื สงิคโปร ์1คนื 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง- กวัลาลมัเปอร ์ Genting outlet premium  เก็นติ�งไฮส์

แลนด ์



 
2  เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา มะละกา โยโฮบาร ู

3  โยโฮบาร-ู สงิคโ์ปร ์–เมอรไ์ลออนส-์วดัพระเขี�ยวแกว้-นํ �าพแุหง่ความม ั�งค ั�ง(Suntec 
City) Garden by the Bay - ชอ้ปปิ�งออรช์ารด์ 

4  Resorts World Sentosa Universal Studio สงิคโปร ์สนามบนิชางก ี- ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

09 - 12 Aug 2018  13,888  12,888 12,888 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 

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 ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง- กวัลาลมัเปอร ์ Genting outlet premium  เก็นติ�ง
ไฮสแ์ลนด ์

03.30  พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร1ช ั�น 
3 ประต ู3-4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับทา่น 
เช็คอนิสมัภาระและตั�วโดยสาร 

07.05  ออกเดนิทางสู ่กวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เที�ยวบนิที� FD311 

10.15  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
มาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.)   

นําทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุ



 
กวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่
อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลงัจากที�องักฤษเคย
ปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกบัของ
ประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงที�สงูที�สดุในโลก 
Union Jack ที�สงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี� ยังเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษอยา่ง
เห็นชดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทกุๆ วนัชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยีจะ
มาชมุชนเพื�อเฉลมิฉลองและมงีานรื�นเรงิกนั ซึ�งธงชาต ิองักฤษไดถ้กูลดลงครั �งสดุทา้ย
เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 1957 และแทนที�ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี 

บาย  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไน การา่ มาเลเซยี 
จากนั�นเราไปลิ�มรสชอ็คโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติชอ็คโกแลต ที�ใหญ่
ที�สดุในมาเลเซยี และท่านสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยนําทา่นไป
ถา่ยรูปกบั ตกึแฝด KLCC น ั�นคอื หอคอยคูปิ่โตรนาส Petronas Twin Towers 
อาคารหอคอยคูปิ่โตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมที�โดดเดน่ของเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศ
มาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตั �งอยูบ่รเิวณใจกลางย่านธรุกจิของเมอืง ที�
แวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดที�สงูที�สดุในโลกในปัจจุบนั ระหวา่งทางนําทา่น
เลอืกซื�อของฝากพื�นเมอืง ที�ข ึ�นชื�อ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเปี� ย เป็นตน้ จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู ่Resort World Genting นําทา่นไปชอ้ปปิ� งที� Genting outlet 
premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหม่ลา่สดุ บรเิวณสถานกีระเชา้ใหม่ข ึ�นสู่

เก็นติ�ง ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ จนถงึเวลา
นัดหมาย  นําทา่นสู ่เก็นติ�ง ไฮ แลนด ์เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า นําท่านสนุก
ตื�นเตน้โดยนําทา่นน ั�งกระเชา้ลอยฟ้าที�ซื�อของที�ระลกึ รวดเร็วและปลอดภัยที�สดุแหง่
หนึ�งของโลก จากสถาน ีSKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู ่ยอดเขา “เก็นติ�ง ไฮ
แลนด”์ นครที�ไมเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่
ระดบันํ�าทะเล 6,000ฟิต อสิระทอ่งเที�ยวที� "เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ 
คาราโอเกะโบวล์ิ�ง 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park  ภายในเฟส
เวลิด์พลาซา่ (ไมร่วมคา่บัตรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสี�ยงโชค 
นานาชนดิ อาท ิบัคคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพนัตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24
ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสื�อคอปก, สวมรองเทา้
หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั �น )   

:บนเกน็ติ�งไฮแลนดอ์ณุหภมู1ิ8-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื�อแจ็คเกตกนัหนาวไป
ดว้ย: 

ค่ํา  บรกิาร อาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก First World 
Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ที�พักบนเกน็ติ�งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก
พัก 3ทา่น สามารถซื�อหอ้งพักเดี�ยวเฉพาะบนเก็นติ�งได ้คา่พกัเดี�ยวบนเก็นติ�ง ชําระเพิ�ม
ทา่นละ 1,500 บาท) 



 

 

วันที่ 2 เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา มะละกา โยโฮบาร ู

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางลงจากเกน็ติ�ง โดยกระเชา้ นําทา่นเดนิทางชม เมอืงใหมป่ตุรา
จายา ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู อาท ินาฬกิา นํ�าหอม กลอ้ง
ถา่ยรูป เป็นตน้ ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยีเป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล 
ปตุราจายา ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงในสวนที�สวยงามมรีปูแบบการวางผงัเมอืงอย่างด ีเสน่ห์
ของที�นี�คอื สวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา  แวะชมและ
ถา่ยรูปกบั อาคารที�ทํางานของนายกรฐัมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารที�ทาํการ
รฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ที�มทัีศนยีภาพทสีวยงาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

บาย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เป็นสถานที�สําคญัทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงทา่
สําคญัที�มกีารตดิตอ่คา้ขายหรอืเป็นเมอืง เศรษฐกจิจนไดร้ับฉายาวา่ Golden Age 
หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตตุอ่การเปลี�ยนแปลง ประวตัศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลาย
ครั�งหลายหน มมีรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลายแหง่ และเป็น
แหลง่ทอ่งเที�ยวสําคัญของมาเลเซยีนําทา่นชมมะละกา นําทา่นเดนิทางไปชม 
ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละกา  จากนั�นเดนิขึ�นไปบนเนนิเซนต์
ปอนดส์ูย่อดเนนิ ซึ�งเป็นที�ตั �งของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่นี�สรา้งขึ�นโดยกปัตนัเรอื
ชาวโปรตเุกส และใชช้ื�อโบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตั �งใจใหเ้ป็น
โบสถท์ี�ใหญท่ี�สดุในเมอืง เมื�อครั �งที�พวกดตัช ์เขา้ยดึครองไดเ้ปลี�ยนชื�อโบสถแ์ห่งนี�
เป็น  ST. Paul’s Church เมื�อโบสถน์ี�สรา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้าน
โบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลี�ยนเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝั�งศพของบุคคลสําคญั สสุานเปิด
ภายในเซน  ตป์อนด ์เป็นสถานที�ฝั�งศพของ St. Francis Xavier เมื�อปี 1553 
หลงัจากนั�นไดม้กีารเคลื�อนยา้ยสว่นที�เหลอือยูไ่ปยังเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยี์
หนิออ่นของ St. Francis Xavier เพื�อรําลกึถงึการกกักันเมื�อ 400 ปีที�ผา่นมา ที�บรเิวณ
โบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานที�ชมววิอันน่าตื�นตา และหลมุฝั�งศพแบบดัตชท์ี�สวยงาม
สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ ์จากนั�นนําทา่นไปชม A’Famosa (Porta De 
Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์ดา้นลา่งเนนิเขา เป็นที�ตั �งของป้อมปราการ 
A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี 1511 และถกูทําลายโดย  พวก
ดตัชแ์ถบทั �งหมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาที�มองลงไป
เห็นตวัเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถกูซอ่มแซมโดย
พวกดัตชเ์มื�อปี 1670 และสลักชื�อ East India Company ไว ้ จากนั�นนําทา่นนําทา่น
เดนิทางสู ่โยโฮบารู ประตสููส่งิคโปร ์

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเขา้ที�พัก   

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



 

 

วันที่ 3 โยโฮบารู- สงิคโ์ปร ์–เมอรไ์ลออนส-์วดัพระเขี�ยวแกว้-นํ �าพแุหง่ความม ั�งค ั�ง
(Suntec City) Garden by the Bay - ชอ้ปปิ� งออรช์ารด์ 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์นําทา่นประทบัตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืง(เดนิทางผ่านดา่นมาเลเซยีสูส่งิคโปร ์โดยรถบสั) 

จากนั�นซติี�ทัวรเ์มอืงสงิคโปร ์นําทา่นผา่นชมเมอืง เร ิ�มจากปาดงั สนามขนาดใหญซ่ึ�ง
ลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีา และศาลาวา่การเมอืง จากนั�นนําทา่นชม ถน
นอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแม่นํ�า สงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ล
ออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซ ึ�งมอีายุกวา่ 30 ปี โดยรปูปั�นครึ�ง สงิโต ครึ�งปลา
นี�หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึ�งมทัีศนยีภาพที�สวยงามมากๆ การออกแบบ The 
Merlion นี� ถกูผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน ซึ�งมหีวัเป็น สงิโต และลําตัว
เป็นปลากําลงัโตค้ลื�น สว่นหวันั�นเป็นสญัลกัษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอื
สงิคโปรใ์นปัจจบุัน ตามตํานาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์สว่นลําตวัที� เป็นปลา แสดงถงึ
การเริ�มตน้ของสงิคโปร ์ที�เตม็ไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีนั�นเอง ใกล ้ๆ  กนั
ทา่นจะพบกบัโรงละครเอสพนาเนด ที�มลีกัษณะเป็นเอกลษัณ์ที�ไมเ่หมอืนใคร 
ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ มคีวามสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอยา่งยิ�ง 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขี�ยวแกว้ (Buddha Tooth Relic 
Temple) สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัด
พระพทุธศาสนาแหง่นี�สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1
มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทั �งหมด ราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 
1500 ลา้นบาท) ชั �นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิชีั �น 2-3 เป็นพพิธิภัณฑ์
และหอ้งหนังสอื ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหไ้ดส้ักการะ
องคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นักเ็ป็นวัดแขกซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม พรอ้ม
เดนิเลน่ชอ้ปปิ�ง ซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

นําทา่นชม นํ �าพแุหง่ความม ั�งค ั�ง(Fountain of Wealth)อาคาร Suntec City เป็น
กลุม่อาคารที�ถกูสรา้งขึ�นมาโดยยดึหลักของฮวงจุย้ลว้นๆ ตกึ 5 หลงัประหนึ�ง อุง้มอืมหีา้
นิ�วเรยีงราย ในแงข่องความเชื�อเรื�องโชคลาภซนิแสฮ้วงจุย้ทั �งหลายบอกเป็นเสยีง
เดยีวกนัวา่ตัววงแหวนที�มนํี�าพุง่ออกมาเขา้สูใ่จกลางนํ�าพมุคีวามหมายเป็นเหมอืน
สญัลักษณ์ของชวีติและความมั�งคั�ง การที�น นํ�าพุง่เขา้ตรงกลางดา้นในคอืการกกัเกบ็
ความมั�งคั�งของตวัตกึ SUNTEC CITY โดยสายนํ�าประหนึ�งความมั�งคั�งที�ไหลมารวมกนั 
กลา่วกนัวา่ ใครที�มาเยอืน  Suntec City แลว้ไดม้าเดนิรอบนํ�าพแุหง่นี�สามรอบโดยเอา
มอืแตะที�นํ�าพไุวต้ลอดเวลาจะไดร้บัพลังนํ�าแหง่โชคลาภและความโชคดหีรอืรวยตกึนี�ยัง
เป็นหา้งช็อปปิ�งมอลล ์และ อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่



 
ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่น
ไดช้มการจัดสวนที�ใหญท่ี�สดุบนเกาะสงิคโปร ์ชื�นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็น
ศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนื�องแหง่ชาตขิอง Marina  Bay บรหิารโดยคณะกรรมการ
อทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี�ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมตอ่กบั Super tree คูท่ี�มี
ความสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ําหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึ�น 50 
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวน
โดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ข ึ�นลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8SGD (208บาท) และ 
2Domes  28SGD(700 บาท)  

จากนั�นเดนิทางตอ่สู ่ยา่นออรช์ารด์ สวรรคข์องนักชอ้ปปิ�งทั�วโลก เต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอัธยาศยักบั
สนิคา้หลากหลายแบรนดเ์นมชื�อดงั มตีั �งแตร่าคาแพงหรูเรศิ จนถงึราคายอ่มเยา 
(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกในการชอ้ปปิ� ง) จนถงึเวลานัดหมายนํา
ทา่นเดนิทางเขา้ที�พกั 

:โรงแรม Oxford Hotel , Quality Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

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

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสมัผสัประสบการณ์ใหมย่ิ�งใหญร่ะดบัโลกที� รสีอรท์เวลิดเ์ซนโตซา่ (Resort 
World Sentosa) เป็นที�รูจั้กในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์แหง่นี�จะมอบ
ประสบการณ์ใหม่มากมายที�คณุจะไมเ่คยไดส้มัผัสจากที�ใดมากอ่นไมว่า่จะเป็น คาสโิน
ระดบัโลก ชอ้ปปิ�งพลาซา่ Festive Walkและยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์(Univerl 
Studios Singapore)เฟสทฟีวอลก์(Festive Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยนูเิวอร ์
แซลทา่นละ 1,800 บาท *แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั) ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์เป็น
สวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่เดยีวของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตท้ี�มี
เครื�องเลน่และจดุทอ่งเที�ยวจากภาพยนตรช์ื�อดัง 24 จดุ โดยที� 18 จดุนั�น มอียูแ่ต่
สงิคโปรเ์ทา่นั�น ยูนเิวอิรแ์ซล  สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดบัโลก ที�มคีวามเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ที�มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็น
สวนสนุกจากภาพยนตร ์แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊ โซนไซไฟซติี�  อยีปิต ์
โบราณ เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD) จูราสสคิพารค์ราปิดแอดเวน
เจอร ์(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึ�งมคีวามเอกลักษณ์
เป็นของตวัเอง ตั �งรายลอ้มอยู่รอบทะเลสาบอนัสวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรม
การตกแตง่ และความบันเทงิตา่งๆ ในรูปแบบของตวัเอง โดยจะมเีครื�องเลน่ที�ไมเ่หมอืน
ใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยี�ยมเยอืน พรอ้มดว้ยการแสดงที�จะเรยีก
เสยีงหวัเราะจากทกุคน และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุม่เพื�อน รวมถงึรา้นคา้และ



 
รา้นอาหารมากมาย ประกอบไปดว้ย สิ�งที�น่าสนใจ อาทเิชน่ BATTLESTAR 
GALACTICA รถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ ี�สงูที�สุดของโลก มาดากสัการ:์การผจญ
ภยัเรอืมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื�องเลน่จาก
ภาพยนตรท์ี�ไดร้ับความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เรื�อง “ มาดากสัการ ์” เครื�องแรกของ
โลกจากดรมีเวริค์อานเิมช ั�น (DREAMWORKS ANIMATIONจดุทอ่งเที�ยวจาก
เรื�องปราสาทเชร็ค แหง่แรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกใน
เอเชยีที�จะมSีHREK 4D เครื�องเลน่และจุดเยี�ยมชมอื�นๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จ์
ออฟเดอะมมัมี� วอเตอรเ์วลิด ์สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสดุสําหรบั
เด็กๆ แคนูโนปี�  ฟลาย จรูาสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครื�องเลน่ใหมล่า่สดุ 
Transformers Theme Park ถกูสรา้งเฉพาะที�Universal Studios 
Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่น ั�น 
เปิดบรกิารในเดอืนธนัวาคม 54 และทา่นยังไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสาย
บนัเทงิระดบัโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปปิ�ง รา้นคา้
มากมาย ภัตตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยัเพื�อความคุม้คา่ในการเที�ยวชม) 

จนถงึเวลานัดหมาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.35  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เที�ยวบนิที� 
FD350 

22.00  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอัตราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น จากสายการบนิ ดงันั�นเมื�อทา่นตกลง
เดนิทาง จ่ายคา่จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวัดโดยเครื�องบนิ
ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตั�วเครื�อง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
ทั �งสิ�น กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื�องมากจากการปรับขึ�น ราคาของสาย
การบนิเชอรช์ารท์นํ�ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลี�ยน และเมื�อตกลงเดนิทางและออก
ตั�วบัตรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงชื�อ วันเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 



 

 

คา่บรกิารนี�รวม   คา่เครื�องบนิไปกลบั ชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอร์
ชารท์นํ�ามนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตลอดรายการ, คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), 
คา่อาหารทกุมื�อที�ระบใุนรายการ, คา่ธรรมเนียมเขา้ชม, คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี, คา่นํ�าดื�ม ขนม 
ระหวา่งการเดนิทาง, คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์อง
บรษัิทประกนัภัย(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ย่อมอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บั
บรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
(กรณีลกูคา้ตอ้การซื�อประกนัสขุภาพเพิ�มกรุณาตดิตอ่บรษัิท) 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี มนิบิาร ์อาหารและเครื�องดื�มนอก
รายการ  ทวีชีอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ถา้ไม่เอาใบกํากบัภาษีไม่ตอ้ง
จา่ย), คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากอบุัตภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยุดงาน หรอืการเกดิจลาจล
หรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�แรงงานทั�งไทยและตา่งประเทศ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ
สายการบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น 
100 รงิกติ) สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐาน
การโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่าง
นอ้ย 20 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   



 
การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อน
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งส ิ�น 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

6. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุ
ในโปรแกรม 

7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับ
ผูส้บูบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
10. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรุณาแจง้บรษัิท
ลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ



 
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อให ้
ไดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

13. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง 

14. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

 


