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รหัสทัวร ์BMS1 

ทัวรม์าเลเซยี สงิคโปร ์6 วัน 5 คนื 
เทีย่วสนุกทวัรจั์ดเต็มใหก้บัทา่นทีก่ าลังมองหาโปรแกรมทัวรแ์บบ เต็มรปูแบบ เทีย่วทัง้มาเลเซยี และ 

สงิคโปร ์เป็น แบบ 6 วัน 5 คนืไปเลยครับ 

 

จดุเดน่ของโปรแกรมทวัรน์ีม้ ีเช่น :: 

1.บนิจาก กรุงเทพฯ สู ่หาดใหญ ่แลว้บนิออกจากสงิคโปรเ์ลย 

2.รวมตัว๋ขึน้ปีนังฮลิแลว้ 

3.ชมเมอืงในหมอกยอดนยิมที ่เก็นติง้ไอแลนด ์มาเลเซยี 

4.ไดท้านสตมีโบ๊ท อาหารรสเลศิของคาเมร่อนไอแลนด ์

5.ชมเมอืงเกา่ ย่านดชัแสควรข์องเมอืงมรดกโลก มะละกา 

พักทีโ่รงแรมระดับมาตรฐาน 3-4  ปีนัง 1 คนื /คาเมร่อนไฮแลนด ์1 คนื /  เก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื / มะละกา 1 คนื / 

สงิคโปร ์1 คนื 

จอยทัวร ์/ ตดักรุ๊ปสว่นตวั 
เดนิทาง เดอืน ม.ีค.- ต.ค. 60 (โปรดดโูปรแกรมทัวรด์า้นลา่งโปรแกรมทัวร)์ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนัง 

06.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท์ี ่11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.50 น. เหนิฟ้าสูอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL706 

11.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นผา่นพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงที ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลงัจากผ่านพธิี
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การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยีน าทา่นเดนิทางสู ่วดัเค็ก ลก ซ ี

หรอืเจดยีห์มืน่พระ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิที ่วดัเขาเตา่ ชมเจดยีห์มืน่พระ ซึง่เป็นวดัทีม่สีถาปัตยกรรมของ 

สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกนั คอื แบบ จนี ไทย และพมา่ และเป็นวดัจนีทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง  หลงัจาก

นัน้น าทา่นชม “วดัไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และน าชม “วดัธรรมกิาราม” ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพมา่ทีอ่ยู่ตรงขา้มกนั 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central  หรอืเทยีบเทา่ 3 

วนัทีส่อง ปีนังฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปีนังฮลิล ์ (Penang Hill) (รวม

คา่บตัร)  หรอือกีชือ่คอื บกูติ เบนดรีา (Bukit 

Bendera) ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สงูจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดับนี ้จงึท าให ้

อากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ ์สดชืน่ และ ดว้ยความที่

อยูบ่นเขา จงึเป็นจดุชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิ

เลอของเมอืงจอรจ์ทาวน์ (George Town) และ

เมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยังไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบน

ดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่คาเมร่อนไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้

แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และ

โรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้น าทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็น

เสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทศัน์ไร่ชาทีป่ลกูเรยีงรายตามไหล่

เขา 

เย็น น าทา่นรับประทานอาหารมือ้เย็นแบบ STEAM BOAT  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก CAMERON HERITAGE หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม คาเมร่อนไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

น าท่านเขา้ชม น ้าตกเลคอสิกันดา ซึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนิต โดยชัน้สุดทา้ยทีไ่หลลงสู่สระน ้ามี

ความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเ้คยีงมีรา้นขายของทีร่ะลึก ผักและผลไมพ้ื้นเมืองใหไ้ดล้ิม้ลอง 

พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   

 น าทา่นชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สมัผัสกับความ

งดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ไร่สตรอ

เบอรี ่ซึง่ออกผลตลอดปี ทา่นสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรอืซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็น

ของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสสีนัของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับ อาท ิ

กหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็น

ติง้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting 

Highland ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  

(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะนัน้
ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไป
ดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้น
เก็นติง้ 1 คนื)น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่
ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุ

ในเอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึ
และอากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้
หนาวตดิตัวไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน

บรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 

เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชา

คาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการ

สรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่

เป็น Theme Park Hotel  

เย็น น าทา่นรับประทานอาหารมือ้เย็น 

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือเทยีบเท่า  3 ****โรงแรม FIRST 

WORLD ไม่มหีอ้งพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตยีงเสรมิ พักเดีย่วเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ 

FIRST WORLD *** 

 หากหอ้งพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING 

DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับสถานทีต่่าง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บ

อนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อต

แมชชนี รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบรุุษ 

และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

 สวนสนุกกลางแจง้ขณะนี้ก าลงัท าการปรับปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD 

วนัทีส่ ี ่ วดัถ ้าบาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– มะละกา   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศา

เซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และ

โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กเปลีย่นอริิยาบถทีบ่ริเวณรา้นคา้สนิคา้

พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลับคูค่รัวมาเลเซยี กาแฟขาว

ขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 

ที ่วดัถ ้าบาต ูเป็นศาสนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบน

มรีูปปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์

ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าทา่นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าใน
นครกวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  

จากนั้นน าท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์

ทหารอาสา เพือ่ล ารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธา

รุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดี

ของมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อับดลุ ซามัด ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรง

ขา้มกับ เมอร์เดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศใน

เครอืงจักรภพ แวะถา่ยรูปตกึแฝด PETRONAS สญัลกัษณ์ของเมอืงกวัลาลมัเปอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวตัศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม 

 น าชมจัตรัุสดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลันดาเขา้
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ยดึครองมะละกา ปัจจุบนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควร์

ตัง้อยู่บนถนนลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายุกวา่ 200 ปี มี

เอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ี salmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัว

อาคารและอฐิทีป่นูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขา

เซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์

เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยุคทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ ือ่วา่ 

NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปัน้นักบญุฟรานซสิ 

เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมา

เผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระทัง่เสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้

โบสถแ์หง่นี้กอ่นจะน าสง่ตอ่ไปยังประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยุคลา่อาณา

นคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรูปกับเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวนัตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตร์

ของมาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เย็น น าทา่นรับประทานอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี้ 

 อสิระเดนิเลน่ไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึง่ตัง้อยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้

เป็นแหลง่สนิคา้เกา่และของโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กไปทัว่โลก แมว้า่คณุไมใ่ชผู่ช้ ืน่ชอบสนิคา้เกา่

โบราณ แตห่า้มพลาดทีจ่ะแวะมาสมัผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแหง่นี ้รา้นรวงตา่งๆ จะเริม่คกึคัก

ตัง้แตช่ว่งเย็นและรา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดใหบ้รกิารจนถงึเทีย่งคนื 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SWAN GARDEN // AVILLION LEGACY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 

วนัทีห่า้ มะละกา - ยะโฮบารูห ์– สงิคโปร ์– UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) – มารน่ีาบแ์ซนด ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

อ าลาเมอืงมะละกา สูด่า่นยะโฮบารร์ู เมอืงทา่หนา้ดา่นทีส่ าคญัตดิกับประเทศสงิคโปร ์

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจักร

ความบันเทงิระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมคา่บัตรอกีทา่นละ 1,750 บาท โปรดแจง้กอ่น

เดนิทาง เพือ่เตรยีมบตัร)  

 ***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 ใหท้า่นไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะ

ไดพ้บและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล 

สตูดโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด 

เป็นเครื่องเล่นทีอ่อกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ทีสุ่ด

ของรถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซี

รีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซ

ลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณ

มัมมีจ่ะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้วั  

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครลว่งล ้า

เขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นัน้ยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าด

โผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์

โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจาก

ภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์ มารต์ี,้ เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณ

เขา้สูป่่าทบึแห่งนี้โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจ าลองนิวยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และ

ตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษ

ไลท!์คาเมร่า! แอคชั่น!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริ์ก โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์

และการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบนทอ้งถนนแห่งนี้ โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย์ ครัง้
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แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์4มติ ิ

เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยไดส้ัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้ เท่านั้น 

นอกจากนี้ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-

ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร์ คลับทีร่อเสริ์ฟอาหารและเครื่องดืม่จาก

ทั่วทุกมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตร์

บนเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์

เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์!!!!!!***สามารถ

เลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหม่ใหญ่ทีส่ดุในโลกกับ 

Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 33 33 SSGGDD  หรอื หรอื 850 850 บาท บาท 

/ / ทา่น ทา่น ))   

 จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า 

สามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 

100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ 

ทัว่โลก 

หากไม่สนใจเทีย่วสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / ชอ็ปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ที่

หาด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

เย็น น าทา่นรับประทานอาหารมือ้เย็น ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมันไกช่ือ่ดงั ระดับ5 ดาว 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ีช ือ่

วา่ Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น่ังหันหนา้ออกทางอา่ว Marina 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีห่ก เมอรไ์ลออ้น – Garden by The Bay – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชน่าทาวน ์– ชอ็ปป้ิงถนนออรช์ารด์-

สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท ำเนยีบรฐับำล ศำลฎกีำและศำลำวำ่

กำรเมอืง ชมถนนอลซิำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ำ้สงิคโปร ์ ทำ่นสำมำรถ ถำ่ยรูปคู่

กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้คร ึง่สงิโตครึง่ปลำนีห้นัหนำ้ออก

ทำงอำ่วมำรนิำ่ มทีศันยีภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่

โดดเดน่ดว้ยสถำปตัยกรรมกำรสรำ้งคลำ้ยหนำมทเุรยีน ผา่นชม “Old Parliament House” 

อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปจัจบุนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ี

กำรเตน้ร ำ กำรแสดงตลก มทีศันียภาพทีส่ายงาม และเก็บภาพความประทับใจกบั “Elephant 

Statue” รูปปัน้ชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 

เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

จากนัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็น

ศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน 

มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ส าหรับ 

Super Tree 8 SGD)  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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ไมร่วมคา่เขา้ทัง้ 2 โดม  

หากตอ้งการชม คา่เขา้ชมโดมละ 18 SGD หรอื 460 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้าก

เขครอ้นชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ดัยักษ์

และปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรูป รวมถงึมี

สวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดอูกีดว้ย เหมาะแกก่ารไป

น่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะในเรอืนกระจก

จะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่หอมๆ 

ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้ งกระจายไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่

พรอ้มดว้ยพันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้

มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเรา

จะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมา

จนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน ์ชมวัดพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 

เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นได ้

สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิ

เลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็น

แหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ 

ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดี

มากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกี

มากมาย   

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย 

20.30 น. น าทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ LION AIR  เทีย่วบนิที ่SL105 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มี

หัวหนา้ทัวร)์ 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

เดอืน ม.ีค. 60 

เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

9-14 MAR 17  21,500.- 7,500.- 

16-22 MAR 17  21,500.- 7,500.- 

23-29 MAR 17  21,500.- 7,500.- 
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SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

เดอืน เม.ย. 60 
เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

10-15 APR 17  
วนัสงกรำนต ์

22,500.- 7,500.- 

11-16 APR 17  
วนัสงกรำนต ์

22,500.- 7,500.- 

12-17 APR 17  

วนัสงกรำนต ์
22,500.- 7,500.- 

26 APR-1 MAY 17 
วนัแรงงำน 

21,500.- 7,500.- 

เดอืน พ.ค. 60 
เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

4-10 MAY 17  
วนัฉตัรมงคล 

21,999.- 7,500.- 

เดอืน ม.ิย. 60 
เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

22-27 JUN 17 21,999.- 7,500.- 

เดอืน ก.ค. 60 

เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

6-11 JUL 17 
วนัอำสำฬหบชูำ 

22,999.- 7,500.- 

เดอืน ส.ค. 60 
เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

10-15 AUG 17 
วนัแม ่

22,999.- 7,500.- 

เดอืน ก.ย. 60 

เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

14-19 SEP 17 21,999.- 7,500.- 
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เดอืน ต.ค. 60 

เทีย่วบนิ วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญท่ำ่นละ พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

5-10 OCT 17 21,999.- 7,500.- 

12-17 OCT 17 21,999.- 7,500.- 

19-24 OCT 17 
วนัปิยมหำรำช 

22,999.- 7,500.- 

 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)     มเีตยีงลด  1,000 บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บำท 

ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี                                         รำคำ 3,000 บำท 

เง ือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 7,000 บำท  

พรอ้มแฟกซห์นำ้พำสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 15 วนั 

ราคานีร้วมแลว้ดังนี ้:: 
-คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–หาดใหญ ่// สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
-คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
-คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ทีพ่กั 5 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
-คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
-คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
-คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะ
เหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิใน
การเบกิ) 

ราคานีไ้มร่วม :: 
-คำ่ทปิไกด+์คำ่ทปิคนขบัรถ 60 RM ตลอดทรปิ + คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมควำมพงึ
พอใจ  
-คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
-คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
-ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 


