
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 11:54

ทัวร์มาเลเซยี เก้นต้ิง สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 6
คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

 ไหว้พระทำบุญ

นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแม่กวนอู 
พระสังขจายอันศักดิ์ สิทธ ิ์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

ตื่นตากับตื่นเต้น



นัง่กระเช้าชมวิวท่ีเก็นติ้ ง ไฮแลนด์
สัมผัสเสนห์่เมืองกัวลาลัมเปอร์
สวนสนกุระดับโลก Universal Studio 
ถ่ายรปูคู่เมอร์ไลอ้อน ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด
ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนท่ี Marina Bay Sand

เย่ียมชม

TWIN TOWER 
ชมพระราชวังแหง่ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตุรัสเมอเดก้า

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 เดินทาง     6 - 8    คน 16,500

เดินทาง     8 - 9    คน 14,500

เดินทาง      10      คน 13,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ งไฮแลนด์     



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B
8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0
%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A
3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%
B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B
8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%
E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%
89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%
B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87
+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B
8%B5%E0%B8%A2/@3.1746147,101.5997339,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1
s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0
x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!1m5!1m1!1s0x3
1cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ งไฮแลนด์     

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/@3.1746147,101.5997339,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:05    ออกเดินทางสู่กรงุกัวลาลัมเปอร์  เท่ียวบินท่ี FD 311
10:15    ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city)
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู และ สำนักนายกรัฐมนตรี (บรเิวณด้านนอก)
เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด์  Genting Highland

ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ข้ึนกระเช้า
เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9
นิ้ วไปด้วยเพื่อเตรยีมนของส่วนตังท่ีจะนำไปใช้บนเก็นติ้ ง 1 คืน

เข้าสู่ท่ีพัก อิสระกับการเสี่ยงโชค และช้อบสินค้าแบรนด์เนม

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองปุตราจายา Putrajaya city ปุตราจายา..นครแหง่อนาคต
อันเป็นท่ีต้ังของหนว่ยงานราชการ รวมถึงทำเนยีบนายกรัฐมนตรี
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู Putra Mosque มัสยิดแหง่เมืองซึ่งสร้างจากหนิอ่อนสีกุหลาบ
ต้ังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา 
สะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสุดแหง่หนึง่ ซึ่งมีรปูรา่งประหนึง่ลูกศร
พุ่งออกมาจากอาคารกระทรวงการคลัง
เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด์ Genting Highland
เชิญท่านใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มท่ี กับเก็นติ้ งนครแหง่ความบันเทิงท่ีไม่เคยหลับไหล
ไม่ว่าจะเป็น เลือกสนกุกันต่อกับสวนสนกุ เสี่ยงโชคใน คาสิโนหรอื
จะเลือกชมโชว์จาก ลาสเวกัส ท่ีแสนสนกุและเร้าใจ ซื้ อบัตรเข้าชม ต่างหาก

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก First World Genting Hotel หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ งไฮแลนด์     



วันท่ี 2
เก็นติ้ ง - ชมเมือง KL - มะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ยะโฮว์บาร ู

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9
9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0%
E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E
0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B
2+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%
B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81
%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B
8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AE%
E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%
A3%E0%B8%B9+Johor,+Malaysia/@2.4579808,101.5758432,8z/data=!3m1!4b1!4m26!4m
25!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.42397
8!1m5!1m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!
1m5!1m1!1s0x31d1ee278e8c65dd:0x32a7281769e016a!2m2!1d102.2500868!2d2.189594!
1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2d1.492659!
3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

อำลายอดเขาเก็นติ้ งฯ มุ่งหน้าสู่กรงุกัวลาลัมเปอร์ และชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น 
ตึกปิโตนาส ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด อนสุาวรย์ีทหารอาสา
เดินทางสู่เมืองมะละกา นครแหง่ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง แล้วต่อสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9+Johor,+Malaysia/@2.4579808,101.5758432,8z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!1m5!1m1!1s0x31d1ee278e8c65dd:0x32a7281769e016a!2m2!1d102.2500868!2d2.189594!1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2d1.492659!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
ถ่ายรปูกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส

ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
ผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย
ถ่ายรปูกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้ รบได้แก่สงครามโลกคร้ังท่ี 1
และ 2
ชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการา่ ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธปิดีของมาเลเซีย
ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ
เมอร์เดก้าสแควร์

ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีรำลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครอืงจักรภ
พ
เมืองมะละกา นครแหง่ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย
มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริม่ต้นของประเทศมาเลเซีย
ชม จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี
ท่ีฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา
ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเท่ียวเมืองมะละกา
ชม วิหาร St.Paul’s Church ต้ังอยู่บนเนนิเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2064
ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุน่หลังได้เ
รยีนรู้ เท่าน้ัน
ชมป้อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานคิม เม่ืออดีต 400 ปีมาแล้ว
ถ่ายรปูกับเรอืสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก
เมืองแหง่ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา
โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
จากน้ันนำคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์ร ูประตูสู่สิงคโปร์

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Berjaya Waterfront Hotel, Johor Bahru หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
เก็นติ้ ง - ชมเมือง KL - มะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ยะโฮว์บาร ู



วันท่ี 3
สงิคโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอมิ – UNIVERSAL STUDIO
(ไม่รวมค่าบัตร) – มารนีา่ เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A
E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B
8%A3%E0%B8%B9+Johor,+Malaysia/Singapore/Merlion,+Singapore/Sentosa+Gateway,+
Universal+Studios+Singapore,+Singapore/@1.3733007,103.7313588,12z/data=!3m1!4b1!4
m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2
d1.492659!1m5!1m1!1s0x31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d
1.352083!1m5!1m1!1s0x31da19085926dadb:0x9f427391c9f64c38!2m2!1d103.8545014!2d
1.2867892!1m5!1m1!1s0x31da1955a615a343:0x3094037d34e6529f!2m2!1d103.8238084!2
d1.2540421!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางข้ามด่านยะโฮว์บาร ูเพื่อเดินทางสู่สิงคโปร์ ชมเมอร์ไลอ้อน  ผ่านชม Old
Parliament House อาคารรัฐสภาเก่า และ ดินแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซ่า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไม่รวมค่าบัตรยูนเิวอร์แซล

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนยีบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรปูคู่กับ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
ผ่านชม Old Parliament House อาคารรัฐสภาเก่า
ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี
การเต้นรำ การแสดงตลก 
วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
วัดนี้ เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงอย่างมาก
ท้ังชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักดิ์ สิทธ ิ์มาก
ผ่านชม น้ำพุแห่งความม่ังคั่ง Fountain of wealth
แหง่เมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้  ซันเทค
10:00  เดินทางสู่โลกเหนอืจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซ่า
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไม่รวมค่าบัตรยูนเิวอร์แซล
พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนกุไม่รู้ จบในท่ีเดียวท่ีๆ

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9+Johor,+Malaysia/Singapore/Merlion,+Singapore/Sentosa+Gateway,+Universal+Studios+Singapore,+Singapore/@1.3733007,103.7313588,12z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2d1.492659!1m5!1m1!1s0x31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d1.352083!1m5!1m1!1s0x31da19085926dadb:0x9f427391c9f64c38!2m2!1d103.8545014!2d1.2867892!1m5!1m1!1s0x31da1955a615a343:0x3094037d34e6529f!2m2!1d103.8238084!2d1.2540421!3e0?hl=en


คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง
เปิดฉากความสนกุกับยูนเิวอร์แซล สตูดิโอ!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

ท่ีสุดของ รถไฟเหาะรางคู่ ท้ังหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดับความสูง
42.5 เมตร
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเรว็สูง
และความนา่กลัวของเหล่าวิญญาณมัมม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด 
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรอื
ดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเข
ตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที 
โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรือ่งมาดากัสการ์ 
โซนนวิยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนวิยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจรญิท่ีสุดในอเมรกิา 
โซนฮอลลีวู้ด
พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบรติี้ ท่ีจะมายืนป
รากฏตัวบนท้องถนนแหง่นี้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์
อเวย์พร้อมท้ังชมภาพยนตร์ 4มิติ เรือ่งเชรค็ ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน
นอกจากท่ีนี้ เท่าน้ัน

นอกจากนี้ ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-
ช้อปกับร้านอาหาร บาร์
คลับท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเครือ่งดื่มจากท่ัวทุกมุมโลก
ร้านช้อปป้ิง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค
ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรสีอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร์!!
!

สามารถเลือกซื้ อ Optional Tour
S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park
(สามารถซื้ อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ ใหญ่ 39 SGD / เด็ก
อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Oxford Singapore  Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 3
สงิคโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอมิ – UNIVERSAL STUDIO
(ไม่รวมค่าบัตร) – มารนีา่ เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full 



วันท่ี 4
วัดพระเข้ียวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางกี -
สนามบินดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Singapore/Buddha+Tooth+Relic+Temple,+288+Sout
h+Bridge+Rd,+Singapore+058840/Garden+by+the+Bay+-
+Orchid+Extravaganza,+Marina+South,+Singapore/Orchard+Rd,+Singapore/Airport+Boul
evard,+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8
%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0
%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B5+
(SIN)+Singapore/@1.3194595,103.8349714,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x
31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d1.352083!1m5!1m1!1s0x3
1da1972ce26bcd1:0x19202d08368ce010!2m2!1d103.8445218!2d1.2813361!1m5!1m1!1s0x
31da199f4c472483:0xbf630b98c3ef51e8!2m2!1d103.8647323!2d1.2845602!1m5!1m1!1s0x
31da199148e6febb:0x8e99f73f37fef4fa!2m2!1d103.8380766!2d1.301674!1m5!1m1!1s0x31
da17d693d0cde3:0xd6d6dd5e414e4503!2m2!1d103.9915308!2d1.3644202!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น วัดพระเขี้ ยวแก้ว  GARDEN BY THE BAY

อิสระช้อปป้ิงท่ีถนนออร์ชาร์ด ก่อนท่ีจะได้เวลานัดหมายเดินทางสู่ สนามบินชางกี
20:40    เหนิฟ้าจากสนามบินชางกี โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 350
22:05    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Singapore/Buddha+Tooth+Relic+Temple,+288+South+Bridge+Rd,+Singapore+058840/Garden+by+the+Bay+-+Orchid+Extravaganza,+Marina+South,+Singapore/Orchard+Rd,+Singapore/Airport+Boulevard,+%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B5+(SIN)+Singapore/@1.3194595,103.8349714,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d1.352083!1m5!1m1!1s0x31da1972ce26bcd1:0x19202d08368ce010!2m2!1d103.8445218!2d1.2813361!1m5!1m1!1s0x31da199f4c472483:0xbf630b98c3ef51e8!2m2!1d103.8647323!2d1.2845602!1m5!1m1!1s0x31da199148e6febb:0x8e99f73f37fef4fa!2m2!1d103.8380766!2d1.301674!1m5!1m1!1s0x31da17d693d0cde3:0xd6d6dd5e414e4503!2m2!1d103.9915308!2d1.3644202!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ ยวแก้ว Buddha Tooth Relic
Temple สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า 
GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธ ุ์
ชมทัศนยีภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ บนยอดของ Super

tree ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGDและค่าเข้าโดมอีก 28 SGD
อิสระช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด  ท่ีจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า
ร้านค้า และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยู่เรยีงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร

วันท่ี 4
วัดพระเข้ียวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางกี -
สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
ค่ารถตู้ ปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ



ค่าอาหารกลางวัน ณ ยูนิเวอร์แซล , ค่าอาหารเย็น ณ เก็นต้ิง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/malaysia/951

https://www.atsiamtour.com/malaysia/951
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