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MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน 
เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  

น ้าหนกักระเปา๋ 20 Kg. Carry on 7 Kg. เดินทางเดือนมถินุายน - สิงหาคม 2565 
ปนีัง    ชมเมืองจอร์จทาวน์ เที่ยววัดวัดเก็กลกสี่ ชมศิลปะ Street Art Penang 
เกนติ้งไฮแลนด์   นั่งกระเช้าไฟฟา้สู่ยอดเขาเก็นติ้ง สวนสนุกกลางแจง้และในร่ม คาสิโน ช้อปปิ้ งพลาซ่า 
 
 
 
 
กัวลาลัมเปอร ์  ตึกแฝดปโิตรนัส จัตรุัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตานาเนการา โรงงานช็อคโกแลต   
เมืองมะละกา  ชมความสวยงามของจัตุรสัดัตช์สแควร์ โบสถ์แดง และ โบสถ์เซนต์พอล 
สิงคโปร ์  เมอร์ไลออนส์ น ้าพุงแห่งโชคลาภ อุโมงค์ตน้ไม้ Garden by the bay  
   Marina bay sands วัดเจา้แม่กวนอิม ช้อปปิ้ งบูกิจ The Jewel Changi                         
 

วันเดนิทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
อายุ 0-2 ปี 

(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20  
 
 

ห้องพักบนเก็นต้ิง ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน 
กรณีท่านท่ี 3 ต้องช าระค่าพักเดี่ยว เพ่ิม 1,000 บาท 

(เฉพาะโรงแรมบนเก็นต้ิงเท่าน้ัน) 

08-11 ก.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

15-18 ก.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

22-25 ก.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

29 ก.ค.-01 ส.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

05 ส.ค. - 08 ส.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

17-20 ส.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

24-27 ส.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 65 19,888 2,000 3,500 20 

 



◼ FLIGHT 
 DEPARTURE  FD323     DMK-PEN   06.30-09.15 
 RETURN  FD356     SIN-DMK    14:40-16:20 
 

 
 
 
 

03:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air 
Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

06:30 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD323 น าท่าน 
       ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี  (เวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) 

09:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง น าท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเทา่กบัประเทศไทย) 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง (Penang) หรือ ปูเลาปีนัง (Pulau 
Pinang) ในภาษามาลายู อดีตเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทย 
ปัจจุบันปีนังเป็นหนึ่งใน 13 รัฐของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยมีประชากรวมส่วนใหญ่เป็น
ชาวจีน ชาวมลายู และชาวอินเดียตามล าดับ มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม ต่างอาศัยอยู่
ร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถเห็นวัดจีนอยู่ติดกบัวัดแขก คนจีนต่อ
คิวในร้านอาหารอินเดีย พาทุกท่านเที่ยวชม จอร์จทาวน์ (George 
Town) เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม 
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และมีอาคารโบราณกว่า 12,000 หลัง 
ทั้ง ร้านขายของ , ชุมชมท่าเรือ , วัดจีน , มัสยิด รวมไปถึงอดีต
ส านักงานข้าหลวงอังกฤษ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จาก UNESCO ในปี 2008 เต็มไปด้วยศิลปะยุคโคโลเนียล ถือเป็น 
Street Arts ที่สวยงามมากแห่งนึงจากนั้น าท่านเดินทางสู่ วัดเก็ก
ลกส่ี  (Kek Lok Si) หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ 
Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่ ใหญ่ที่ สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง มีส่ิงที่น่าสนใจ 
เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง ส่ิงที่ โดดเด่นที่ สุด (เจดีย์
พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
สามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิด
จากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และ
ยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน เดินชม Street Art Penang งาน
ศิลป ะข้ า งถนน ในลั กษณะ  interactive (งาน ศิลป ะ แบบ 
interactive painting คือภาพวาดที่ดึงเอาส่ิงแวดล้อมในบริเวณนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน) นอกจากภาพวาด
บนก าแพงแล้ว ก็ยังมีผลงานศิลปะน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือภาพเหล็กดัดเป็นรูปคนในท่าทางต่างๆ บอกเล่าเร่ืองราวใน
ประวัติศาสตร์ของเมืองจอร์จทาวน์เชิงตลกสนุกสนาน แต่ละภาพจะมีค าบรรยายบอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจ
ง่ายๆ และส่วนมากจะเป็นภาพล้อเลียนให้เราได้เห็นถึงอดีตของเมืองจอร์จทาวน์  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานดอนเมอืง-ท่าอากาศยานนานาชาติปนีัง-เมอืงปีนัง-จอร์จทาวน์-วัดเกก็ลกส่ี -Street Art Penang- เก็นต้ิง

ไฮแลนด์-สวนสนกุในร่มและกลางแจ้ง                                                                                                                                อาหาร เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ 
(Genting Highlands) โดยพาทุกท่าน นั่ ง
กระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) สามารถ
นั่งได้ 8-10 ท่าน ข้ึนไปบนยอดเขาเก็นต้ิง 
ระยะทางของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซ่ึงระหว่าง
ทางจะผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
สวยงามเป็นอย่างมาก เป็นเมืองในหมอกบน
ยอดเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิ
เฉลี่ย 18-22 องศา เป็นสถานที่พักผ่อนยอด
นิยมในวันหยุดของชาวมาเลเซีย ลักษณะเป็นรีสอร์ตแบบครบวงจรบนยอดเขาสูงที่มีขนาดใหญ่ ที่พัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบจนครบวงจร เป็นโรงแรม คาสิโน ช้อปป้ิงมอลล์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ สวนสนุกในร่มและ
กลางแจ้ง (Genting Skywalk Theme Park) (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเคร่ืองเล่นหลากหลาย
ประเภท สวนสนุกทั้งในร่มและกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยเคร่ืองเล่นมากมาที่เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย อาทิ เช่น 
ส าหรับเด็กเล็ก ม้าหมุน หรือ รถลางที่แล่นช้าๆ  ผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับรถไฟเหาะที่น่าตื่นเต้น และยังมี Casino 
Genting ในบริเวณ Indoor Theme Park ส าหรับผู้ใหญ่ ถ้าต้องการจะเข้าไปด้านในต้องไม่มีสัมภาระเข้าไปด้วย และ
บริเวณ Genting highland มีร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านอาหารประเภท Fast food  ร้านอาหารประเภท Buffet 
ร้านอาหารประเภท Cafe ขายอาหารสไตล์ทอ้งถิ่นมาเลเซีย ต่ิมซ า ก๋วยเต๋ียว ขนมเค้ก ขนมปังทาแยมหรือ สังขยา ตาม
แบบฉบับของมาเลเซีย สิงคโปร์  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 

ที่พัก : First world hotel จากโรงแรม First world ไป Indoor Theme Park (สวนสนุกในอาคาร)  & First world 
Plaza ทุกท่านสามารถเดินไปตามทาง Lobby ของโรงแรม First world แล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 2 เดินข้ามไปฝั่ ง 
Indoor Theme Park ข้อดีของการพักที่โรงแรม First world คือสามารถเดินเลน่ได้ทัง้วันทั้งคืน เด็กเลก็ก็มสีวนสนกุ
ให้เล่น ผู้ใหญ่ก็มีพลาซ่าให้ช้อปป้ิง เดินดูของ หรืออยากจะเส่ียงดวงในคาสิโนก็ได้อีกด้วย 
**ห้องพักบนเก็นต้ิง ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องช าระค่าพักเดี่ยว เพ่ิม 1,000 บาท** 
 (เฉพาะโรงแรมบนเก็นต้ิงเท่านั้น)** 
 

 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

วันทีส่อง         เกน็ต้ิงไฮแลนด์-เมอืงกัวลาลมัเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนสั- จัตุรัสเมอร์เดกา้- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานชอ็คโก
แลต-เมอืงมะละกา-จัตุรัสดัตซ์สแควร์ โบสถแ์ดง-โบสถเ์ซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



พาทุ กท่ า น เดิ นท างลงจาก  เ ก็ น ต้ิ ง ไ ฮแลน ด์  (Genting 
Highlands) โดยพาทุกทา่น นั่งกระเช้าไฟฟา้ (Genting Skyway)  
เพ่ือเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมือง
หลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ด้วย ภายในมาเลเซียเอง เป็นแหล่งธุรกิจและการลงทุนเพ่ือ
การค้าของมาเลเซีย และยังศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นเมือง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแผนการด าเนินการที่มุ่งหวังให้
กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี 2020 กัวลาลัมเปอร์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปี
ต่อปีหรืออาจเติบโตเกือบจะวันต่อวัน ซ่ึงในปัจจุบันภายในเมืองมี
ตึกสูงสร้างขึ้นจ านวนมากจนกลายเป็นป่าคอนกรีตในเวลาชั่ว
พริบตา พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คของ
เมืองกัวลาลัมเปอร์ เร่ิมต้นที่ ตึกแฝดปิโตรนัส (Petronas Twin 
Towers) ถือเป็นแลนด์มาร์คที่มีภาพจ านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับตึกแห่งนี้ ตึกแฝดปิโตรนาสเป็น head 
quarter ของบริษัทน ้ามนัแห่งชาติ
ของประเทศมาเลเซีย โดยชื่อค าว่า 
Petronas มาจากค าว่า Petro และ 
Nasional นั่นเอง ซ่ึงตึกนึ้มีความ
สูงทั้งหมด  452 เมตร หรือ 88 ชัน้ 
จตุ รั ส เ ม อ ร์ เ ด ก้ า  (Merdeka 
Square) หรือ Dataran Merdeka 
หนึ่ ง ใ น แลนด์ ม า ร์กของก รุง
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพ
ของมาเลเซีย จัตุรัสเมอร์เดก้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อคร้ังที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 1957 และธงชาติของมาเลเซียก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาที่มีความสูงถึง 95 เมตร ซ่ึงนับว่าสูงที่สุดในโลก 
ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังอิสตานาเนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซียที่ประทับของ
กษัตริย์ Yang di Pertuan Agong  แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงาม
บริเวณเนินเขา Bukit Petaling และมองเห็นแม่น ้า Klang นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย 
และยังมีทหารรักษาการณ์บริเวณด้านหน้าพระราชวังอิสตานา เนการาจะแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบเต็มยศ ประจ าอยู่ที่
ประตูแต่ละด้าน คล้ายกับทหารรักษาการณ์ที่พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ของประเทศอังกฤษ แวะให้
ท่านซ้ือของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลต ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่ใครมาต่าง
ต้องเลือกซ้ือไปเป็นของฝาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)   



จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ มะละกา (Malacca) เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่า
ส าคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก 

ต่อมามะละกาได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้ง
โปรตุเกส , เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ  อาคารในมะละกาจึงมี
ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรม
ท้องถิ่นกับเจ้าอาณานิคมนั้น ๆ ซ่ึงในปัจจุบันได้กลายมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เร่ิมต้นกันที่ จัตุรัสดัตช์สแควร์ โบสถ์
แดง  (Dutch Square) เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมโยง
ระหว่างอดีตถึงปัจจุบันของมะละกา จัตุรัสดัตช์แสควร์จัดว่า
เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญใจกลางเมอืงมะละกาที่พลาดไมไ่ด้ 
ด้วยความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสีแดงอิฐ ซ่ึงเข้ากันไดด้ี
กับสถาปัตยกรรมแบบชาวดัตช์ที่เคยเข้ามาเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ท าให้จัตุรัสใจกลางเมืองแห่งนี้
กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองมะละกาที่ควรค่าแก่การแวะมา
เที่ยวที่สุดในประเทศมาเลเซีย โบสถ์เซนต์พอล (St. Paul’s 
Church) จุดเร่ิมต้นของศาสนาคริสต์ในเมืองมะละกา เป็น
โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 500 ปี ตั้งแต่
สมัยนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (Saint Francis Xavier) เดิน
ทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (นิกายโรมัน – คาทอลิค) ต่อมา
เมืองมะละกาถูกยึดอ านาจโดยนักบุญชาวดัชต์ (นิกายโปรเตสแตนท์) ท าให้โบสถ์เซนต์พอลแห่งนี้ไม่ได้ใช้ประกอบศาสน
พิธีและถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลส าคัญแทน ถึงแม้ว่าโบสถ์เซนต์พอลจะมีจุดจบที่น่าเศร้า แต่ก็ยังคงรักษาไว้
ซ่ึงความเข้มขลังและสวยงามได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู (Johor Bahru) เป็นเมือง
สุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ก่อนข้ามไปสู่ประเทศสิงคโปร์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
          ที่พัก : Hotel in Johor Bahru 

        (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  
 
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ด่านมาเลเซีย-สิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) โดยผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ พาทุกท่านเทีย่วแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอกีที่ 
Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า รูปปั้ นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
แวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  ซันเทค ซิตี้ 
(Suntec City)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุย้ 
จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาด
ใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่งข้ึนอยู่ตรงกลางของวงแหวน และ
ภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า น าท่านถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort 
Canning Park หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮิต ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน แวะเวียนไปถ่ายรูป
เท่ห์ บริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ ซ่ึงจะได้ถาพกับปากปล่องอุโมงค์ทีป่กคลมุด้วยต้นไม ้เรามีโอกาสไปเยอืนประเทศ
สิงคโปร์ทั้งที ไม่  พลาดที่จะไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งนี้ 
 
 

วันทีส่าม       เมอืงโยโฮบารู- เดินทางเขา้ชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์-Merlion-น ้าพุแห่งโคลาภ-Fort canning park-
Garden by the bay-Marina Bay Sand                                                                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 

เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay  เป็น
สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina 
Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก 
ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 
2,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือน
กระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้กย็งัมี
กลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พ้ืนที่ในสวน Gardens by the Bay 
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East 
Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดจะ
เป็น Bay South Garden ค่าเขา้ชม Gardens by the Bay มี
ส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม  โดยส่วนที่
เ สี ย ค่ า เข้ าชมจะ เป็น โดม  2 โดม  (ไ ม่ รวม ใน ค่ าทัว ร์ )
(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม ้(Flower Dome) และ โดม
ป่าเมฆ (Cloud Forest) จากนั้นน าท่านสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ 
Marina Bay Sand  คือ อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพ้ืนที่ด้านในประกอบไปด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่
เป็นสระว่ายน ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน ้ากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่
สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์  
(การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
            ที่พัก : V hotel หรือระดับใกลเ้คียง 

                (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 

 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
น าท่านเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมและสักการะที่ วัดเจ้าแม่กวนอิ
ม ก ว น อิ ม ต ง ฮุ ด โ ช  (Kwan Im Thong Hood Cho 
Temple) เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียง
เป็นอย่างมากทั้งส าหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว 
โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแมก่วนอิมเป็นจ านวน
มากตลอดทัง้วัน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจา้
แม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ถูก
สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2427 บนพ้ืนที่ 500 ตารางเมตร 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเชื่อ
ว่าเป็นเทพแห่งความเมตตา และต่อมาในช่วงราวปี พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงพร้อมกับขยายพ้ืนที่ของบริเวณ
วัดให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมีการเพ่ิมเติมในส่วนของการน าสถาปัตยกรรมแบบจีน รวมทั้งค าจารึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์มาจัดแสดงให้ผู้ที่แวะเวียนมาวัดแห่งนี้ได้ชมกัน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านบู
กิส (Bugis) จะเป็นย่านการค้าที่เกิดข้ึนทีหลังจากการขยายของเมืองและสถานีรถไฟใต้ดินบูกิส ท าให้บริเวณรอบ
สถานีจะมีแต่ห้างใหญ่ๆที่ทันสมัย  

วันทีส่ี่               วัดเจ้าแมก่วนอมิ-ช้อปป้ิงย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ทา่อากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI–  ทา่
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ                                                                                                                                                อาหาร เชา้ 
 

                                                                                                                    



บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! 
ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป้ิง 
และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาด
ใหญ่ มีพ้ื นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 
40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  

14:40 น. น าทา่นเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD356 
16:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

►เง่ือนไขเข้าประเทศมาเลเซีย 

- ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง ส าหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ
ผู้สูงอายุ60ปีข้ึนไป จะต้องได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพ่ือให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card 

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
1. กรอกแบบฟอร์มดา้นสุขภาพ ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผา่นลิ้งก์ ทางบริษัทจัดท าให้ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
2.เตรียมเอกสาร Inter Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
3.Insurance Coverage ข้ันต ่า SGD 30,000  
4.ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจาก
ประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถ
ติดต่อขอรับ TraceTogether tokens (ค่ามัดจ าเคร่ือง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth  
 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/


►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
►รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเข้าสิงคโปร์ 
เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผูป้กครองที่
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 
 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พร้อม) 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได้ และตอ้งเดนิทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้)  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง



แทน  **ยกเว้นห้องพักบนเก็นต้ิง ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องช าระค่าพักเดี่ยว เพ่ิม 1,000 บาท** 
(เฉพาะโรงแรมบนเก็นต้ิงเท่านั้น)** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดนิทาง และลูกค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรักษา
เทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณี
ลกูค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เปน็ไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดินทางอนันีโดยทั้งนี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเทา่นั้น แตท่ั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีทา่นต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 60 RM หรือ 600 บาท/ ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากทา่นท่าน  
8. ส าหรับหอ้งพัก โรงแรม  First world hotel ไมม่ีห้องแบบ TRP (3ท่าน) ลกูค้าสามารถนอนหอ้งพักแบบ TWN ได ้3 

ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมและไมม่ีส่วนลดใดๆ หรือ ในกรณีที่ลกูค้าตอ้งการนอนพักเดีย่ว จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่าน
ละ 1,000 บาท (ส าหรับ 1 คืน) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดนิทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จดัก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
 


